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РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

 

Інформаційні системи. Сучасні інформаційні системи 

Поняття про інформаційні системи.  

 

Інформацíйна систéма (англ. Information system) — сукупність 

організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з 

метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Таке визначення 

може бути задовільним тільки при найбільш узагальненій і неформальній 

точці зору і підлягає подальшому уточненню. Інформаційні системи діють у 

нашій країні під назвою «автоматизовані системи (АС). 

Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується, як з 

системами збереження та видачі інформації, так і з іншої - з системами, що 

забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює 

сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, 

зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. Інформаційні 

системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його 

розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є 

виробництво потрібної для організації інформації, потрібної для ефективного 

управління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічного 

середовища для управління її діяльністю. Інформаційна система може 

існувати і без застосування комп’ютерної техніки – це питання економічної 

необхідності. В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються 

задачі трьох типів:  

- задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання 

образів);  

- задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі 

моделювання);  

- задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).  

Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність 

даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, 

які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення 

інформації у відповідності з вимогами, які випливають з цілей організації. 

Сьогодні, у вік інформації, практично кожна інформаційна система 

використовує комп’ютерні технології, і тому надалі під інформаційними 

системами надалі будемо підрозумівати саме автоматизовані.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки 

даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові 

частини утворюють внутрішню інформаційну основу:  

· засоби фіксації і збору інформації;  

· засоби передачі відповідних даних та повідомлень;  

· засоби збереження інформації;  

· засоби аналізу, обробки і представлення інформації.  

Різноманітність інформаційних систем з кожним роком все зростає. В 

залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи: 

управляючі (АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку 

(АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі, систем підготовки 

прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання – на 

адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, екологічні, 

криміналістичні, військові та інші.  

Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем.  

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних 

систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних 

засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем 

вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних 

мереж.  

Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні 

системи, з одного боку обумовлюються прагненням збільшити 

продуктивність повсякденних робіт чи усунути їх повторне проведення, а з 

іншого боку бажанням підвищити ефективність управління діяльністю 

організації за рахунок прийняття оптимальних та раціональних 

управлінських рішень. Перша причина доволі прозора і для її реалізації 

достатньо впроваджувати стандартизовані системи обробки інформації. 

Успішне функціонування організації у значній мірі залежить від вдалого 

керівництва, яке базується на обгрунтуванні перспективних концепцій 

розвитку згідно з своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку 

може поставляти відповідна інформаційна система. Основне завдання 

інформаційної системи управління полягає у підпорядкуванні всіх 

внутрішніх процесів головним цілям організації. Для цього необхідно 

скоординувати процеси, пов’язані з діяльністю організації таким чином, щоб 

вони максимально забезпечували виконання поставлених задач в єдиному 

інформаційному полі. Тільки таким чином інформаційна озброєність 

організації починає безпосередньо впливати на ефективність її діяльності.  
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До основних напрямків автоматизації інформаційно-управлінської 

діяльності в організаційних структурах відносять:  

· автоматизацію обробки документів шляхом впровадження систем для 

обробки тексту, автоматизацію обміну інформацією через різноманітні види 

комунікацій (які включають АТС підприємства, відеотермінальні системи, 

локальну комп’ютерну мережу, телекопіювальні апарати, відеоінформаційні 

системи);  

· автоматизацію діяльності менеджерів на базі комп’ютерних систем 

комплексних інформаційних систем, які надають допомогу в прийнятті 

рішень, та електронних секретарів, що дозволяє підвищити рівень організації 

праці менеджерів на якісно вищий щабель.  

Впровадження інформаційних систем дозволяє менеджеру отримувати 

оперативний доступ до довільної нагромадженої інформації з тим, щоб в 

подальшому ефективно її використовувати для вирішення поставлених задач 

(в сферах аналізу маркетингу, фінансів, тощо).  

 

Інформаційні системи здавна знаходять досить широке застосування в 

життєдіяльності людства. Це пов'язано з тим, що для існування цивілізації 

необхідний обмін інформацією — передача знань, як між окремими членами 

і колективами суспільства, так і між різними поколіннями. 

Найдавнішими і найпоширенішими ІС слід вважати бібліотеки. І, 

дійсно, здавна в бібліотеках збирають книжки (або їх аналоги), зберігають їх, 

дотримуючись певних правил, створюютькаталоги різного призначення для 

полегшення доступу до книжкового фонду. Видаються спеціальні журнали 

та довідники, що інформують про нові надходження, ведеться облік видачі. 

Найстаріші (у моральному і у фізичному розумінні) ІС повністю 

базувалися на ручній праці. Пізніше їм на зміну прийшли різні механічні 

пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копіювання, 

асоціативного пошуку, тощо). Наступним кроком стало впровадження 

автоматизованих інформаційних систем (АІС), тобто систем, де для 

забезпечення інформаційних потреб користувачів використовується ЕОМ зі 

своїми носіями інформації. В наш час розробляється і впроваджується велика 

кількість самих різноманітних АІСів з дуже широким спектром 

використання. 

Класифікація 

У залежності від ступеня (рівня) автоматизації виділяють ручні, 

автоматизовані й автоматичні інформаційні системи.) 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Ручні ІС – характеризуються тим, що всі операції з переробки 

інформації виконуються людиною. 

Автоматизовані ІС - частина функції (підсистем) керування або 

опрацювання даних здійснюється автоматично, а частина — людиною. 

Автоматичні ІС - усі функції керування й опрацювання даних 

здійснюються технічними засобами без участі людини (наприклад, 

автоматичне керування технологічними процесами). 

Класифікація інформаційних систем за сферою призначення. Оскільки 

ІС утворюються для задоволення інформаційних потреб в межах конкретної 

предметної галузі, то кожній предметній галузі (в сфері призначення) 

відповідає свій тип ІС. 

Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується, як з 

системами збереження та видачі інформації, так і з системами, що 

забезпечують обмін інформацією в процесі управління. Вона охоплює 

сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, 

зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. Інформаційні 

системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його 

розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є 

виробництво потрібної для організації інформації, потрібної для ефективного 

управління всіма її ресурсами, створення інформаційного та технічного 

середовища для управління її діяльністю. Інформаційна система може 

існувати і без застосування комп’ютерної техніки — це питання економічної 

необхідності. В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються 

задачі трьох типів: 

— задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання 

образів); 

— задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі 

моделювання); 

— задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні). 

Автоматизована інформаційна система — це взаємозв’язана сукупність 

даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, 

які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення 

інформації у відповідності з вимогами, які випливають з цілей організації. 

Сьогодні, у вік інформації, практично кожна інформаційна система 

використовує комп’ютерні технології, і тому надалі під інформаційними 

системами надалі будемо підрозумівати саме автоматизовані. 
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Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки 

даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові 

частини утворюють внутрішню інформаційну основу: 

 засоби фіксації і збору інформації; 

 засоби передачі відповідних даних та повідомлень; 

 засоби збереження інформації; 

 засоби аналізу, обробки і представлення інформації. 

Різноманітність інформаційних систем з кожним роком все зростає. В 

залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи: 

управляючі (АСУТП, АСУВ), проектуючі (САПР), наукового пошуку 

(АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі, систем підготовки 

прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання — на 

адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, екологічні, 

криміналістичні, військові та інші. Фактори, що обумовлюють впровадження 

інформаційних систем. 

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних 

систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних 

засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем 

вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних 

мереж. 

Класифікація інформаційних систем за місцем діяльності: 

 наукові дослідження; 

 автоматизоване проектування; 

 організаційне керування; 

 керування технологічними процесами. 

Наукові ІС призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу 

статистичної інформації, керування експериментом. ІС автоматизованого 

проектування призначені для автоматизації праці інженерів-

проектувальників і розроблювачів нової техніки (технології). Такі ІС 

допомагають здійснювати: 

 розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва; 

 різноманітні інженерні розрахунки (визначення технічних 

параметрів виробів, видаткових норм — трудових, матеріальних і т. д.); 

 створення графічної документації (креслень, схем, планувань); 

 моделювання проектованих об'єктів; 

 створення керуючих програм для верстатів із числовим 

програмним керуванням. 
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ІС організаційного керування призначені для автоматизації функції 

адміністративного (управлінського) персоналу. 

ІС керування технологічними процесами призначені 

для автоматизації різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі 

процеси, металургія, енергетика тощо). 

 

Історичні етапи розвитку інформаційних систем.  

1.Початковий етап (60-ті роки). Початковий етап характерний тим, що 

в той час проходило нагромадження базового досвіду використання 

комп’ютерів, виявлення основних напрямків і їх застосування. Головна мета 

цього етапу полягала в зменшенні управлінського апарату і витрат на його 

утримання. Спочатку проводились роботи з автоматизації окремих операцій 

бухгалтерського обліку, фінансових розрахунків, матеріально-технічного 

постачання.  

2.Етап встановлення контролю над впровадженням нової 

інформаційної технології (70-ті роки). Цьому етапу властиві наступні ознаки:  

· пошук нових сфер застосування комп’ютерів в управлінні;  

· створення організаційних систем управління технікою, виявлення її 

впливу на процеси управління в цілому;  

· ізольованість і, як правило, несумісність окремих видів 

інформаційних систем організації;  

· спрямованість на використання інформаційних технологій вузьким 

колом користувачів, як правило, керівним складом організації;  

· вироблення пропозицій щодо інтеграції інформаційного забезпечення 

управлінського персоналу;  

· створення в організаціях єдиної інформаційної служби, яка повинна 

підпорядковуватися віце-президенту з адміністративних питань.  

3.Інтеграція інформаційних систем (з 80-их років). Цьому етапу 

притаманні наступні риси:  

· пройдені технічні труднощі в галузі комп’ютерних технологій 

(зроблено великі прориви в розробці процесорів, оперативної пам’яті, 

розроблено нові надзвичайно ємні носії інформації) та комунікаційних 

засобів (розроблено коаксіальні та швидкісні волоконно-оптичні лінії та 

засоби супутникового зв’язку);  

· впроваджуються потужні комп’ютерні мережі, які об’єднуються з 

інформаційними системами комунікацій: телефоном, телетайпом, радіо, 

телебаченням і т.д.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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· з появою персонального комп’ютера акцент автоматизації 

переноситься на створення децентралізованих систем, в яких всі персональні 

комп’ютери, ЕОМ великої потужності, різнорідне технічне забезпечення та 

обладнання об’єднуються в локальну мережу  

· реалізується вимога максимального наближення користувача до 

інформації, яка вимагає створення в користувача враження, що потрібна 

інформація знаходиться на його комп’ютері, хоча реально вона може 

знаходитись в окремих вузлах локальної обчислювальної мережі;  

· висувається концепція “управління інформаційними ресурсами“, в 

якій інформація розглядається, як ще один важливий ресурс такого ж 

порядку, як фінанси, матеріали, обладнання і персонал;  

· формується новий еталон працівників, які вже природно ставляться до 

застосування нових інформаційних технологій;  

· проводяться спроби на єдиній технічній, організаційній, 

методологічній основі провести інтеграцію автоматизованих інформаційних 

систем;  

· зростає статус інформаційних служб, які на цей час стають службами 

управління інформаційними ресурсами організації на чолі з віце-президентом 

по інформації.  

Таким чином, у вісімдесяті роки відбувся перехід від окремих 

управлінських інформаційних систем до створення єдиної внутрішньої 

системи збору, обробки, збереження і представлення інформації. Пройшла 

переорієнтація всієї діяльності в сфері обробки інформації на забезпечення її 

кінцевої мети: задоволення потреб в інформації керівництва на всіх рівнях 

управління. В зв’язку з цим головна увага почала приділятися точному 

формулюванню питань, що виникають в сфері оперативного управління, і 

отриманні інформації в найкоротші терміни для прийняття необхідних 

рішень. В залежності від характеру і змісту потрібної інформації 

визначаються відповідні технічні засоби і методи обробки інформації.  

Сучасний стан розвитку інформаційних систем.  

Для сучасних умов характерне застосування високоефективних 

внутрішньофірмових систем інформації, що грунтуються на використанні 

найновіших інформаційних технологій, зокрема єдиної локальної 

комп’ютерної мережі. Управлінська внутрішня інформаційна система 

представляє собою сукупність інформаційних процесів для задоволення 

потреб в інформації на різних рівнях прийняття рішень. Інформаційна 

система включає компоненти обробки інформації, внутрішні і зовнішні 

канали передачі.  
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Інформація, особливо її автоматизована обробка, і тепер залишається 

важливим фактором підвищення ефективності діяльності будь-якої 

організації. Важливу роль у використанні інформації відіграють способи її 

реєстрації, обробки, нагромадження і передачі; систематизоване збереження 

інформації і її видача в потрібній формі; виробництво нової числової, 

графічної та іншої інформації.  

В сучасних умовах у великих організаціях створені і ефективно діють 

інформаційні системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття 

управлінських рішень і вирішують наступні задачі: обробку даних, обробку 

інформації, реалізацію інтелектуальної діяльності з метою створення 

інформації. Управлінські інформаційні системи послідовно реалізують 

принципи єдності виробничого процесу та інформаційного процесу 

супроводу через застосування технічних засобів збору, нагромадження, 

обробки і передачі інформації в поєднанні з використанням аналітичних 

методів математичної статистики і моделей прогнозно-аналітичних 

розрахунків та інших необхідних прикладних засобів. У виробничо-

господарській структурі підприємства забезпечується узагальнення 

інформації “знизу - вверх”, конкретизація інформації “зверху - вниз”, а також 

уніфікується інформаційний процес, спрямований на отримання науково-

технічної, планової, контрольної, облікової і аналітичної інформації.  

Підвищення ефективності використання інформаційних систем 

досягається шляхом наскрізної структури і сумісності інформаційних систем, 

які дозволяють усунути дублювання і забезпечують багатократне 

використання інформації, встановлюють визначені інтеграційні зв’язки, 

обмежують кількість показників, зменшують обсяг інформаційних потоків, 

підвищують рівень використання інформації. Інформаційна система повинна 

підтримувати такі функції, як надання інформації (наприклад, потрібної 

користувачам для вирішення науково-виробничих задач) та створення 

найзручніших умов для її поширення (наприклад, проведення 

адміністративно-організаційних, науково-дослідних і виробничих заходів, які 

забезпечують її ефективне розповсюдження).  

Сучасна інформаційна система в заданій сфері діяльності організації 

дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:  

1) прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту (точну 

інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);  

2) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне 

розповсюдження різноманітних повідомлень;  
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3) ефективнішу взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах 

за рахунок використання більш інформованих та наочних засобів 

відображення та передачі-прийому повідомлень;  

4) виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх 

ланок на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та прийняття рішень 

за рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної діяльності;  

5) використання якісно кращої технології системного аналізу та 

проектування оперативного управління на нижній та середніх ланках 

управління виробництвом.  

Гальмуючі фактори впровадження інформаційних систем.  

Складний стан з впровадженням інформаційних систем в організаціях у 

нашій країні пояснюється наступними причинами:  

I. важке економічне становище обумовлює відсутність достатніх 

коштів на їх розробку;  

II. погане фінансування науки та освіти не може сприяти первинним 

вітчизняним розробкам;  

III.колишні розробки інформаційних систем в переважній більшості 

випадків показали неефективність їх застосування.  

Оскільки перші дві причини випливають з економічного становища 

країни, тому їх аналіз можна упустити. Визначення виду і обсягів конкретної 

інформації, необхідної для потреб керівництва організацією, - надзвичайно 

складне завдання, і його вирішення залежить від досвіду і функцій 

керівників, а також від їх повноважень у прийняті управлінських рішень. 

Розчаровані результатами попередніх спроб впровадження інформаційних 

систем, керівники організацій сумніваються в тому, що інтелектуальні 

працівники будуть використовувати складну технологію і організація зможе 

від цього отримати вигоду. Таке становище погіршує проблема 

непідготовленості більшості працівників до роботи в галузі інформаційних 

технологій, яких хвилює питання коли, як і чи взагалі вони зможуть освоїти 

інформаційні технології. Дехто чекає, що фірми-розробники технічного і 

програмного забезпечення вирішать за них ці проблеми шляхом спрощення 

роботи з інформаційними технологіями. Тому більшу увагу приділимо 

аналізу причин неефективності застосування інформаційних систем в 

минулому.  

Аналіз причин неефективної роботи інформаційних систем.  

Нав’язлива політика владних структур на застосування інформаційних 

систем та подальша неефективність використання інформаційних систем 

призвели до несприйняття багатьма колишніми працівниками сфери 
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менеджменту проблем впровадження інформаційних технологій. Це 

пояснюється такими особливостями колишніх розробок інформаційних 

систем:  

¨ переважання інтуїтивної технології вибору і узагальнення 

управлінських рішень через обмеженість в системно-технічних принципах; 

роздільне функціонування основних систем інформаційного забезпечення в 

галузях виробничої, організаційної, маркетингової, фінансової, 

бухгалтерської, кадрової та проектно-конструкторської діяльності 

підприємства не забезпечували комплексного вирішення багатопланових 

проблем організації і не могли дати повний аналіз поточного стану 

організації;  

¨ надмірно централізована обробка інформації шляхом концентрації 

інформаційних потоків в невеликій кількості пунктів, віддалених від 

безпосереднього користувача проміжними ланками технічного персоналу; 

домінування неавтоматизованих функцій інформаційних систем через 

технічну неможливість або економічну неефективність автоматизації даних 

функцій управління не забезпечували прямого доступу працівників сфери 

менеджменту до інформації, а також штучно відчужували первинного давача 

інформації від самої інформації, створюючи перепони в часі та просторі;  

¨ використання багаторівневої технології проектування, кожна стадія 

якої виконувалася спеціалістами різної спеціальності і кваліфікації; 

порівняно тривале проектування систем (3-5 роки) і планована довготривала 

експлуатація з мінімальними змінами (10-15 років) - штучно затримували 

еволюцію підприємства, оскільки затрати на пристосування інформаційних 

систем до нових умов використання могли перевищити витрати на розробку 

та впровадження.  

Наведені вище особливості в час ринкових реформ мають негативний 

відтінок, і тому на сьогодні при розробці інформаційних систем насамперед 

потрібно мінімізувати негативний вплив цих факторів, що і дозволяють 

зробити сучасні інформаційні технології.  

В наш час відсутність можливості взаємодії окремих засобів 

автоматизації чи навіть окрема технологія може стати стримуючим 

фактором, що робить використання інформаційних систем нераціональним. 

Більше того, для найконсервативнішої частини керівників використання 

інформаційних технологій стає приводом для відмови від відповідних 

капіталовкладень.  

Розміри необхідного капіталу також можуть служити, як пітримуючою 

прогрес силою, так і гальмом для впровадження інформаційних систем. Не 
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багато керівників будуть стверджувати, що значні інвестиції в автоматизацію 

організації, розраховані на довготермінову перспективу, є вирішальними в 

питаннях виживання. Для короткотермінової перспективи багато хто ставить 

під сумнів окупність інвестицій, оскільки не має чіткого уявлення про місце 

інтелектуальних систем в в управлінні організацією. Проте далекоглядніші 

керівники вважають, що в ринках умовах використання інформаційних 

систем забезпечують більшу гнучкість і значно нижчі накладні витрати 

функціонування їх організацій.  

 

Пакети прикладних програм 

Комп’ютер складається з двох частин: апаратної системи і програмного 

забезпечення. 

Для розв’язання конкретної задачі комп’ютер повинен послідовно 

виконати цілком визначений набір операцій. Ці операції є сукупністю дій, 

здійснюваних центральним процесором. Самі по собі окремі дії ЦП прості і 

виконуються дуже швидко. Потрібні дії та черговість їх виконання задає 

програма, що призначена для розв’язання цієї задачі. 

Програми, що забезпечують можливість використання комп’ютерами, 

поділяються на два основних види. Перший вид – програми, що керують 

діями пристроїв апаратної частини комп’ютера. Сукупність таких програм 

називається операційною системою (ОС). 

Другий вид – програми, що керують діями комп’ютера під час 

розв’язання за його допомогою конкретних задач. Такі програми називаються 

прикладними програмами 

Пакет прикладних програм 

Основне призначення прикладних програм – це розв’язання задач у 

конкретній предметній галузі. 

При розв’язанні задач за допомогою комп’ютера її розбивають на 

кілька частин – підзадач. Кожна з цих під задач розв’язується за допомогою 

своєї прикладної програми. Розв’язання вихідної задачі забезпечується 

сукупністю всіх використовуваних прикладних програм. Для розв’язування 

задач однакового типу створено системи прикладних програм, за допомогою 

яких розв’язуються різні конкретні задачі даного типу. Системи прикладних 

програм, що дозволяють розв’язувати задачі певного типу, називаються 

пакетами прикладних програм. 

За типом розв’язуваних задач серед наявних нині прикладних програм 

виділяються такі основні групи: 

· текстові редактори і текстові процеси 
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· електронні таблиці 

· бази даних 

· графічні пакети 

· системи штучного інтелекту й експертні системи 

· навчальні програми 

· системи мультимедіа, комп’ютерні ігри та розваги. 

У кожній із зазначених груп є багато прикладних програм, що різняться 

особливостями і можливостями. 

Використання пакета прикладних програм потребує наявності певного 

набору пристроїв у апаратної частини, певного об’єму оперативної пам’яті 

комп’ютера, певної операційної системи. Під час вибору пакета прикладних 

програм для роботи користувач мусить враховувати можливості свого 

конкретного комп’ютера. 

Текстові редактори і текстові процесори 

Однією з найважливіших ділянокзастосувань комп’ютерів є їх 

використання для створення та обробки різних текстів: складання аркушів і 

оформлення документів, створення журналів з кольоровими ілюстраціями та 

наукових книжок з формулами та кресленнями. 

Пакети прикладних програм, що їх називають текстовими 

редакторами, дають змогу використовувати комп’ютер для розв’язування 

задач зазначеного типу. 

Текстовий редактор – це програма, призначена для створення і 

обробки текстів. 

За допомогою цих програм користувач створює нові тексти та редагує 

ті, що вже має. Текст, з яким працює користувач, перед ним на екрані 

дисплея. Користувач або набирає текст, або, використовуючи курсор для 

пересування по тексту, набирає і вставляє в текст пропущені літери чи слова, 

змінює розташування частин тексту, включає в текст формули, діаграми, 

малюнки, складає таблиці. 

Текстові редактори дають змогу виводити на екран дисплея кілька 

текстів одночасно і компонувати з їхніх частин новий текст, автоматично 

розбивати текст на сторінки, складати зміст та правильно розташовувати 

посилання, управляти розмірами літер і шрифтів у різних частинах тексту, 

автоматично контролювати орфографію та пунктуацію, сортувати рядки 

таблиць, друкувати текст або будь-яку його частину у заданому 

користувачем вигляді. 

Окрім текстових редакторів, для обробки текстів нині використовують 

програми, що мають назву текстові процесори. 
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Відмінність між текстовими редакторами і текстовими процесорами 

досить умовна. Як правило, текстові редактори мають менше можливостей і 

використовуються для підготовки текстів нескладної форми. Текстові 

процесори є розширенням текстових редакторів у тому розумінні, що вони 

мають додаткові можливості, які можна використати під час підготовки 

складних за формою текстів. 

Для використання текстових редакторів і текстових процесорів 

достатньо стандартного набору пристроїв комп’ютера. Текстові процесори 

потребують більшої оперативної пам’яті для зберігання, ніж текстові 

редактори. 

В нашій країні найпоширенішими є текстові редактори Твір, Multi-Edit 

різних версій, Notepad, WordPad, текстові процесори Word, Word-Star, Tex. 

Електронні таблиці 

Досить часто інформацію, що обробляється, треба представляти у 

вигляді таблиць. При цьому частина комірок таблиці містить вихідну або 

первинну інформацію, а частина – похідну. Похідна інформація є 

результатом різних арифметичних та інших операцій, що робляться над 

первинними даними. 

Базову ідею електронних таблиць можна викласти таким чином. Кожна 

комірка таблиці позначається деякою адресою (позначенням комірки по 

горизонталі та вертикалі). Частина комірок таблиць містить якість числа 

(наприклад, 5, 9, 12.8 та ін.), а в іншій частині записані якісь формули, 

операндами яких служать адреси комірок. 

Для вирішення завдань, які можна подати у вигляді таблиць, 

розроблені спеціальні пакети програм, що називаютьсяелектронними 

таблицями або табличними процесорами. 

Електронна таблиця – це комп'ютерний еквівалент звичайної таблиці, 

що складається із рядків і граф, на перетині яких розташовуються клітки, в 

яких міститься числова інформація, формули і текст. Графам і рядкам можна 

давати назви. Екран монітору трактується як вікно, через яке можна 

розглядати таблицю цілком і частинами. Електронна таблиця – найбільш 

розповсюджена і потужна інформаційна технологія для професійної роботи з 

даними. Для керування електронною таблицею створені спеціальні програмні 

продукти – табличні процесори. 

Табличний процесор – це комплекс взаємопов'язаних програм, 

призначений для обробки електронних таблиць. 

Табличні процесори являють собою зручний засіб для проведення 

бухгалтерських і статистичних розрахунків. У кожному пакеті є сотні 
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вбудованих математичних функцій і алгоритмів статистичної обробки даних. 

Крім того є потужні засоби зв'язку таблиць між собою, створення і 

редагування баз даних. 

Сфери застосування електронних таблиць: 

§ економічні розрахунки 

§ інженерні задачі 

§ статистична обробка даних 

§ пошук оптимальних значень параметрів 

§ побудова графічних залежностей і діаграм 

§ однотипні розрахунки над більшими наборами даних 

§ моделювання складних фінансових ситуацій, бухгалтерські 

розрахунки 

§ обробка результатів експерименту 

Спеціальні засоби дозволяють автоматично отримувати і 

роздруковувати налагоджувані звіти з використанням десятків різних типів 

таблиць, графіків, діаграм, додавати до них коментарі і графічні ілюстрації. 

Табличні процесори мають вбудовану довідкову систему, що надає 

користувачу інформацію по конкретним командам меню та інші довідкові 

дані. Багатомірні таблиці дозволяють швидко робити вибірки у базі даних по 

будь-якому критерію. 

Основні можливості: бази даних, діаграми, друк, макроси, 

розрахунки. 

Робоче поле електронної таблиці складається із рядків і стовпців. 

Об'єкти електронної таблиці: 

§ рядки, пронумеровані арабськими цифрами 

§ комірка – первинний елемент таблиці, що містить дані, кожна комірка 

позначається адресою, яка складається з номеру рядка і імені стовпця 

§ стовпці, що йменуються латинськими літерами A, B, . Z, AA, AB, . 

AZ 

Адреса комірки ще називається посиланням. Крім адреси, комірка 

може мати власне ім'я, яке може використовуватися у формулах. Поточна 

комірка позначена вказівником – прямокутником, що світиться. 

Найвідоміші табличні процесори - Microsoft Excel, Lotus 1—2—3, 

OpenOffice.org Calc, Kspread, Gnumeric, SuperCalc та інші. 

 

Бази даних 

База даних - це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються 

разом. 
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Основними та невід'ємними властивостями БД є такі: 

- для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх 

оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях; 

- незалежність даних від програм; 

- для пошуку та модифікації даних використовуються спільні 

механізми; 

- як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та 

захисту від неавторизованого доступу 

База даних – це набір даних з наступними властивостями: 

· дані логічно пов'язані між собою і несуть відповідну інформацію; 

· структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору 

даних, які вона містить; 

· бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що 

дає змогу визначити їх як "мікросвіт". 

Під цілісністю БД розуміють несуперечливість між собою даних, що в 

ній зберігаються. Наприклад, для кадрових відомостей рік народження 

співробітника не може бути більшим року призначення на посаду або 

поточного року. Щоб запобігти виникненню таких ситуацій при модифікації і 

поповненнях БД, співвідношення між даними контролюються спеціальними 

засобами підтримки цілісності БД. Специфікація подібних умов, що 

накладаються на дані і відслідковуються при будь-яких їх оновленнях, 

покладаються на спеціальну службу Адміністратора бази даних (АБД), а 

системи управління базами даних (СУБД) надають інструментальні засоби, 

які забезпечують службі АБД можливість виконання її функцій. 

За критерієм виразової потужності інструментальні засоби специфікації 

умов цілісності можна підрозділити на такі групи: 

1) порівняння поля запису (або атрибута) з константою або з іншим 

полем цього ж запису; приклад такої умови наводився вище; 

2) порівняння поля запису з полем або кількома полями інших записів; 

3) порівняння поля запису з множиною (підмножиною) значень полів 

всього файлу або навіть кількох файлів. При порівняннях використовуються 

відношення належності (неналежності) елемента множині, або 

застосовуються множинні функції типу суми, кількості, середнього 

арифметичного, тощо. Приклад такої умови: заробітна плата певного 

службовця не може більш ніж у 5 разів перевищувати середнє арифметичне 

від заробітної плати його підлеглих. 

Зауважимо також, що вищенаведений поділ на групи має в своїй основі 

не тільки виразову потужність, а і складність алгоритмів реалізації. 
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Оскільки однією з основних властивостей БД є орієнтація на широке 

коло застосувань, то природно передбачити засоби захисту від 

неавторизованого доступу (навмисного чи ненавмисного) користувачів до 

даних. З цією метою в БД встановлюється система паролів та ідентифікацій 

користувачів, а також розподіл даних і користувачів на групи з 

різноманітними взаємними правами. 

Отже, основне призначення системи управління базами даних 

(скорочено – СУБД) — створення та підтримка в актуальному стані бази 

даних, а також зв'язок її з програмами розв'язування економічних завдань 

(прикладні програми користувачів). 

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що 

були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами 

даних (СУБД). 

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-

різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й 

засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних 

понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її 

поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД. Найпоширенішими СУБД є 

Visual FoxPro та Microsoft Access. 

 
Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних 

джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти 

дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на 

питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати 

звіти, діаграми і поштові наклейки. 
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Графічні пакети 

Дисплей комп’ютера може працювати у двох режимах – текстовому і 

графічному. Використання графічного режиму роботи дисплея набагато 

розширює можливості комп’ютера. 

Програми, що забезпечують реалізацію цих можливостей, називаються 

графічними пакетами. За допомогою цих програм користувач створює на 

екрані дисплея графіки, креслення, діаграми, малюнки, картини, 

мультфільми і відеокліпи. 

Все розмаїття існуючих зараз графічних пакетів поділяється на дві 

основні групи: 

· пакети інженерно-ділової та конструкторської графіки 

· ілюстративні пакети 

Інженерна та ділова графіка використовується для побудови різного 

виду графіків, діаграм, креслень. Конструкторські графічні пакети 

допомагають автоматизувати роботу конструкторів і використовуються при 

створенні систем автоматизації проектування. 

До складу пакетів ілюстративної графіки входять графічні редактори, 

що дозволяють створювати різноманітні за видом та кольоровим 

оформленням малюнки і редагувати їх. Більш складні пакети дозволяють 

створювати об’ємні картини з багатою колірною гамою і робити анімацію 

зображення. За допомогою таких пакетів створюють заставки телевізійних 

програм та комп’ютерні мультфільми. 

Сучасні пакети ілюстративної графіки дозволяють також: 

o отримати на екрані дисплея зображення людини, одягненої в різні 

моделі одягу, щоб таким чином підібрати для себе костюм на свій смак; 

o наочно зобразити, які різні молекули, з’єднуючись, утворюють 

складну хімічну молекулу; 

o імітувати обтікання літака, що рухається, повітряними потоками і 

таким чином вибрати найприйнятнішу форму фюзеляжа та крил; 

o відтворити на екрані зіткнення автомобіля з перешкодою і дослідити 

можливі наслідки; 

o відновити обличчя людини по кістках черепа, що збереглися; 

o створити об’ємне зображення внутрішніх органів людини, щоб 

встановити причини хвороби, тощо. 

Використання таких графічних пакетів можливе лише за наявністю в 

апаратній частині комп’ютера удосконалених відеоадаптерів, що 

забезпечують високу роздільну здатність і багату колірну палітру, а також за 

досить великого обсягу оперативної пам’яті. 
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Різні графічні редактори відрізняються один від одного не тільки 

своїми можливостями, а й способами зберігання графічної інформації. 

Виділяють два типи подання графічної інформації: растрове і векторне. 

Растрове зображення у спрощеному вигляді – це прямокутна таблиця 

пік селів, тобто зображення формується з точок. 

Векторне зображення описується у вигляді контурів, що складаються з 

кривих, які розраховуються за спеціальними формулами. 

Сучасні графічні пакети використовують як растровий, так і векторний 

спосіб подання зображень. 

Векторний частіше використовується в пакетах інженерно-ділової і 

конструкторської графіки, а растровий – в ілюстративних пакетах. 

 

Штучний інтелект 

Під штучним інтелектом розуміють галузь інформатики, одним із 

завдань якої є моделювання інтелекту людини штучним способом – за 

допомогою комп’ютера. 

Штучний інтелект - дуже перспективна область досліджень, розвиток 

якої зумовлений досягненнями в комп'ютерній сфері. Можна вважати, що 

розповсюдження комп'ютерів та кібернетичних приладів, їх застосування для 

людських потреб будуть визначати рівень життя в наступному столітті. 

Висока продуктивність нових технологій значною мірою залежить від 

використання в них засобів штучного інтелекту. 

Започаткував роботи в цій галузі Норберт Вінер. Він писав: «Усі 

машини, що «претендують на розумність», мають бути здатними йти до 

певної мети і пристосовуватися, тобто навчатися». 

Найвагомішим практичним результатом є створення експертних систем 

– програм, що імітують роботу людини-експерта в певній предметній галузі. 

Під управління експертної системи комп’ютер, використовуючи 

інформацію про предметну галузь, робить логічні висновки і складає 

відповіді на запитання так, як це робила б людина – експерт у своїй галузі. 

Будь-яка експертна система складається з трьох основних частин – бази 

даних, бази знань і програм логічного висновку. База даних містить 

інформацію про поняття й об’єкти предметної галузі. База знань – 

інформацію про їх поведінку і способи взаємодії. Аналіз конкретної ситуації, 

логічні висновки та складання відповідей на запитання виконують програми 

логічного висновку. Робота цих програм побудована на принципах роботи 

інтелекту людини. 
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Експертна система – це система, що містить інформацію про поняття 

та об’єкти певної предметної галузі, інформацію про їх поведінку і способи 

взаємодії, а також програми логічного висновку; вона призначається для 

імітації роботи людини-експерта в цій галузі. 

У процесі роботи з експертною системою користувач має можливість 

поповнювати базу даних і базу знань - «навчати» систему. Таким чином, 

експертна система під час роботи використовує ту базу знань, яка закладена в 

неї при розробці і поповнюється в процесі експлуатації. Це – знання та досвід 

людей – фахівців у конкретній галузі. Набути своїх власних знань без 

допомоги людини експертна система не спроможна. Отже, експертній 

системі бракує головного, властивого кожній розумній істоті, - здатності до 

самонавчання, тобто до навчання на власному досвіді. 

Для створення інтелектуальних систем, що навчаються самостійно, 

спробували моделювати діяльність мозку як біологічної системи, що реагує 

на різні подразники і враховує досвід своїх реакцій. Так з’явилися нейронні 

мережі. Дослідження , пов’язані з нейронними мережами, активно 

проводяться останнім часом на стику наук: нейробіології, математики, 

електроніки і програмування. Внаслідок цього створено системи 

розпізнавання образів – системи, що впізнають обличчя, різні сигнали, 

підписи тощо. За допомогою нейрокомп’ютерів – комп’ютерів, що 

використовують нейронні мережі, - вивчається робота нервової системи 

людини в різних умовах тощо. 

Системи та засоби штучного інтелекту - галузь науки, яка займається 

теоретичними дослідженнями, розробленням і застосуванням алгоритмічних 

та програмно-апаратних систем і комплексів з елементами штучного 

інтелекту та моделюванням інтелектуальної діяльності людини. 

Характеристика систем штучного інтелекту: 1) наявність у них власної 

внутрішньої моделі зовнішнього світу; ця модель забезпечує 

індивідуальність, відносну самостійність системи в оцінці ситуації, 

можливість семантичної і прагматичної інтерпретації запитів до системи; 2) 

здатність поповнення наявних знань; 3) здатність до дедуктивного висновку, 

тобто до генерації інформації, що у явному виді не міститься в системі; ця 

якість дозволяє системі конструювати інформаційну структуру з новою 

семантикою і практичною спрямованістю; 4) уміння оперувати в ситуаціях, 

зв'язаних з різними аспектами нечіткості, включаючи “розуміння” природної 

мови; 5) здатність до діалогової взаємодії з людиною; 6) здатність до 

адаптації. 

Напрямки досліджень: 



20 

 

"Офісні комп’ютерні технології" 

C:\Users\McSym\Диск Google\ВСЯ МОЯ РАБОТА\Дисципліни\Маркін М.О\1. Офісні комп'ютерні технології\Лекції\ЛЕКЦІЇ.docx 

 Розробка теоретичних засад створення та застосування систем 

штучного інтелекту різноманітного призначення; 

 теоретичні засади та прикладні проблеми створення 

інтелектуалізованих робототехнічних систем; 

 моделювання інтелектуальної діяльності людини та його 

застосування в системах штучного інтелекту; 

 створення засобів і систем інтелектуалізації комп'ютерних 

інтерфейсів; 

 розробка алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем 

комп'ютерного розпізнавання та відтворення (синтезу) мовних і 

зорових образів; 

 дослідження процесів формування образів і моделювання 

принципів їх відтворення на підставі формальних логік; 

 розробка інтелектуальних систем керування автономними 

роботами та роботехнічними комплексами; 

 розробка сенсорних інтелектуальних систем розпізнавання; 

 створення й застосування високоінтелектуальних мульти- та 

гіпермедійних технологій і засобів для систем штучного 

інтелекту; 

 створення навчальних програм і віртуальних середовищ з 

елементами штучного інтелекту; 

 створення математичних моделей на принципах нечіткої логіки 

для застосування в системах штучного інтелекту; 

 розробка принципів, методів й архітектурних розв'язань 

побудови баз знань і технологія їх експертування (експертні та 

багатоагентні системи); 

 комп'ютерна лінгвістика та лексикографічні системи; 

 аналіз, синтез і моделювання нейронних мереж, розроблення 

методів їх проектування, оптимізації та навчання; 

 розробка технологій застосування нейрокомп'ютерів, прикладні 

системи на основі нейронних мереж. 

 

Навчальні програми 

Під управління навчальних програм комп’ютер стає активним 

помічником у процесі навчання. 

Навчальні програми призначені для набуття знань і навичок у 

конкретних галузях діяльності людини. 

Наприклад, шкільні навчальні програми дають змогу: 
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на уроці географії – скласти карту частин світу, країн, міст; 

подивитися на розташування гірських хребтів, озер, річок; 

на уроці біології – подивитися, який вигляд мають різні рослини та 

тварини; дізнатися про їх еволюцію й особливості поведінки; 

на уроці астрономії – побачити різні сузір’я і рух зірок на нічному 

небі; 

на уроці фізики – відтворити різні фізичні досліди та вимірювання і 

зрозуміти зміст процесів. 

Навчальні програми застосовуються не тільки в школах. Так само як і 

відеоігри, сучасні навчальні програми дають змогу відтворити на екрані 

ситуації, що наближені до реальності, і використовуються як тренажери під 

час підготовки спеціалістів найрізноманітніших професій. 

Особливо популярними є програми вивчення іноземних мов. У процесі 

навчання користувач за допомогою мікрофону веде з комп’ютером розмову 

тією мовою, яку він вивчає. Комп’ютер відповідає на безпомилкові фрази або 

виправляє помилки в будові фраз та у вимові слів. Навчальні тексти 

вимовляються комп’ютером з різною швидкістю і супроводжуються 

відеофільмом на екрані. При цьому набуваються знання з граматики і 

навички розмовної мови. 

Більшість навчальних програм має кілька рівнів і методів навчання. 

Сучасні навчальні програми використовують засоби мультимедіа і, 

таким чином, ставлять певні вимоги до апаратної частини комп’ютера. 

Комп’ютерні ігри і засоби мультимедіа 

Найпопулярнішими на сьогоднішній день є програми, що дозволяють, 

сидячи перед екраном комп’ютера, грати в шахи, пробиратися по лабіринту, 

долати перешкоди та уникати небезпеки. Йдеться про комп’ютерні ігри. 

Легкість керування комп’ютером під час ігри, жвавість зображення на 

екрані, миттєва реакція на ті команди, що подає гравець, - все це 

забезпечується найскладнішими програмами, заснованими на суворих 

математичних розрахунках. 

Для створення сучасних комп’ютерних ігор, тренажерів та багатьох 

інших видів ПЗ використовується комп’ютерна технологія, що 

називається мультимедіа. 

Використовуючизасоби мультимедіа, комп’ютер передає все багатство 

кольорної гами, що її здатна розрізнити людина. 

Програми, що використовують засоби мультимедіа, потребують 

десятки мегабайтів дискової пам’яті. 

Для зберігання таких програм використовуються компакт-диски. 
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Висновок 

Прикладне програмне забезпечення являє собою комплекс прикладних 

програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання (від 

виробничих до творчих, розважальних та навчальних). Між прикладним та 

системним програмним забезпеченням існує тісний взаємозв'язок. 

Універсальність обчислювальної системи, доступність прикладних програм і 

широта функціональних можливостей комп'ютера безпосередньо залежать 

від типу наявної операційної системи, системних засобів, що містяться у її 

ядрі й взаємодії комплексу людина-програма-обладнання. 

Прикладні програми дозволяють розв’язувати різні проблеми 

користувачів, наприклад: навчаючі програми, які використовуються в 

школах, інститутах; програми-редактори, які допомагають оброблювати 

тексти, малюнки, графіки і т.д. Це самий великий клас програм, з якими 

зустрічається будь-яка людина, якщо вона живе в сучасному 

комп’ютеризованому суспільстві. Такі програми працюють в житлових 

конторах, поліклініках, магазинах, офісах, банках, міліції, ДАІ. Без цих 

програм сучасне суспільство просто не може існувати. 
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Розділ 2. Текстовий редактор Microsoft Word 2010 (2007) 

 

2.1. Інтерфейс. Робота з документами 

Microsoft Word на сьогоднішній день є самою використовуваною 

програмою для роботи з текстом. Її популярність можна пояснити тим, що 

вона має продуману архітектуру, широкі можливості й відносно легка в 

освоєнні. Вона підходить як для набору та друкування тексту, так і для більш 

складних завдань, наприклад оформлення тексту малюнками, вставки 

таблиць. 

Інтерфейс 

Всі програми, які входять у пакет Microsoft Office, мають схожий 

інтерфейс. У всіх програмах є робоча область, панелі інструментів, головне 

меню, область завдань. Тому, якщо ви вже знайомі з однієї із програм пакета, 

вам буде неважко освоїти основи роботи в інших. 

Рядок заголовка та панель швидкого доступу 

Рядок заголовка знаходиться у верхній частині вікна Microsoft Word. 

Незважаючи на те, що він займає зовсім небагато місця, його функції досить 

важливі. По-перше, він показує назву програми, тому по ній можна відразу 

побачити, з якою програмою ви працюєте в цей момент. По-друге, на ньому 

відображається назва поточного файлу. Створюючи новий документ в 

Microsoft Word, краще відразу ж зберігати його і давати йому ім'я. Не 

забувайте також зберігати документ у процесі роботи. Незбереженні дані 

будуть загублені після закриття програми, а також у результаті випадкового 

завершення роботи (наприклад, зависання комп'ютера, відключення джерела 

живлення та ін.). 

В Word 2007 з'явився новий елемент інтерфейсу - панель швидкого 

доступу, що знаходиться в лівій частині рядка заголовка (рис. 2). 

За замовчуванням на панель швидкого доступу винесені три команди: 

збереження документа, скасування та повернення дії. Цю панель можна 

настроїти: додати або видалити команди. Для цього клацніть на кнопці 

Настройка панелі швидкого доступу, розташованої в правій частині панелі 

(рис. 3). 
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Рисунок 1 – Вікно програми 

  

Рисунок 2 – Панель швидкого доступу 

Дане меню містить часто використовувані команди наприклад 

створення, відкриття, збереження документа, попереднього перегляду, 

вставки таблиці. Команди, які знаходяться на панелі швидкого доступу, 

відзначені прапорцем. Щоб додати команду на панель, варто клацнути на ній 

(рис. 3). Щоб прибрати команду з панелі, потрібно ще раз клацнути на ній у 

меню настроювання. 

Додати на панель інші команди можна двома способами. Перший 

полягає в наступному. Потрібно вибрати в меню настроювання панелі пункт 

Другие команды, у вікні, що відкрилося, клацнути на команді в лівому 

списку і нажати кнопку Добавить. Команда буде перенесена в правий 
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список і в результаті з'явиться на панелі швидкого доступу. Щоб за 

допомогою даного вікна видалити команду з панелі, потрібно виділити 

команду в лівому списку та нажати кнопку Удалить. 

 

Рисунок 3 – Меню настроювання панелі швидкого доступу 

 

Другий спосіб додавання команд полягає у використанні стрічки - 

нового елемента Word 2007. Щоб додати на панель команду стрічки, 

потрібно клацнути на команді правою кнопкою миші та у меню, що 

з'явилося, вибрати команду Добавить на панель быстрого доступа. 

 

Кнопка Office 

Меню кнопки Office - це все, що залишилося від головного меню 

попередніх версій програми Word. Деякі команди перекочували сюди з меню 

Файл, знайомого користувачам попередніх версій програми, деякі є новими. 

Дане меню містить основні команди для роботи з файлом: створення, 

відкриття, збереження, закриття документа, друку та його настроювань і т.д. 

Ліворуч від назви деяких команд є стрілочка, якщо затримати покажчик миші 

на такій команді, то з'явиться її підменю (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Меню Office 

 

Стрічка 

Стрічка – елемент інтерфейсу, що замінив панелі інструментів 

попередніх версій. Головна особливість стрічки - наявність вкладок. Завдяки 

їм у полі зору може перебувати тільки частина команд. Інші команди, з 

одного боку, теж під рукою, а з іншого боку - не захаращують робочу 

область. 

На вкладках розташовані групи кнопок з різними значками, які 

забезпечують швидкий доступ до команд програми. На одній вкладці 

перебувають групи, що дозволяють виконувати схожі команди. Наприклад, 

на вкладці Вставка перебувають групи Сторінки, Таблиці, Ілюстрації, 

Колонтитули, Символи і т.д., що дозволяють вставляти в документ Word 

відповідні елементи. 

При виділенні деяких елементів (ілюстрацій, формул, таблиць і т.д.) на 

стрічці з'являються додаткові вкладки - контекстні. Вони містять спеціальні 

інструменти для роботи із цими елементами. Наприклад, при виділенні 

малюнка з'являється вкладка Робота з малюнками - Формат, що містить у 
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собі інструменти для зміни розмірів, яскравості, контрастності, форми, 

границь ілюстрації, для завдання ефектів (наприклад, відкидання тіні 

малюнком), рамок, визначення положення в тексті і т.д. (мал. 1.34). 

 
Рисунок 5 – Контекстна вкладка для роботи з малюнками 

 

У нижній частині вертикальної смуги прокручування розташовані 

додаткові кнопки для навігації по документу (рис. 6). Кнопка у вигляді 

кульки визначає об'єкт переходу. При її натисканні відкривається невелике 

вікно, що дозволяє вибрати потрібний об'єкт. За допомогою кнопок у вигляді 

стрілок можна переходити до попереднього і наступного об'єктів обраного 

типу. 

  
Рисунок 6 – Кнопки навігації по документу 

 

Лінійка 

Лінійка в Word 2007, на відміну від попередніх версій програми, за 

замовчуванням схована. Для виведення її на екран потрібно клацнути на 
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кнопці Лінійка, що перебуває над вертикальною смугою прокручування (рис. 

7). 

У результаті у верхній частині робочої області з'являється 

горизонтальна лінійка, а в лівій частині - вертикальна. З її допомогою можна 

орієнтуватися в розмірах текстового поля й змінювати поля документа. 

 
Рисунок 7 – Кнопка Лінійка 

 

Лінійку можна також включити, установивши прапорець Лінійка в 

групі Показати або сховати вкладки Вид стрічки. 

 

Рядок стану 

У нижній частині вікна перебуває рядок стану (рис. 8). Це ще один 

елемент інтерфейсу, що в Word 2007 піддався зміні і доробці. 

 

Рисунок 8 – Рядок стану 

Крім традиційних даних про документ (загальної кількості сторінок у 

документі і номера поточної сторінки) в Word 2007 на рядку стану з'явилися 

нові елементи. 

Практично всі інформаційні блоки на рядку стану є кнопками, 

призначеними для швидкого виклику команд. При клацанні на кнопці з 

кількістю сторінок відкривається вікно Знайти й замінити, що дозволяє 

швидко перейти до іншої сторінки документа. Клацання на кнопці з 

кількістю слів відкриває вікно статистики документа, що показує кількість 

рядків, абзаців, знаків без пробілів і із пробілами. Це дуже корисно при 

написанні статей і рефератів. У попередніх версіях Word викликати вікно 

статистики було набагато менш зручно. 

В Word 2007 кнопки перемикання режимів перегляду документа 

перемістилися на рядок стану (у попередніх версіях Word вони перебували 
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ліворуч від смуги прокручування). Ці кнопки дозволяють вибрати режим 

перегляду документа: Розмітка сторінки, Режим читання, Веб-Документ, 

Структура і Чернетка. Різні режими відображення документа служать для 

зміни способу сприйняття інформації користувачем. 

Якщо вам здається незручним зміна масштабу за допомогою повзунка 

або ви ніколи не користуєтеся кнопкою для перевірки орфографії, ви можете 

прибрати ці блоки з рядка стану. В Word 2007 можна змінювати команди, 

винесені на неї. Для цього клацніть на ній правою кнопкою миші. У меню, 

що з'явилося, можна не тільки відключити відображення непотрібних 

команд, але і включити ті, які неактивні за замовчуванням, але, можливо, для 

вас будуть корисні (рис. 9). Наприклад, ви можете включити відображення 

номера рядка, розділу, стовпця, натискання клавіші Caps Lock і т.д. 

 

Рисунок 9 – Настроювання рядка стану 
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2.2. Основи роботи з документами в Microsoft Word 

Створення документа 

Незважаючи на те, що в Word при відкритті автоматично створюється 

порожній документ, іноді користувачеві потрібно створювати документи 

вручну. Створення документа - це одна з найпростіших операцій в Word. 

Щоб створити новий документ, потрібно клацнути на кнопці Office і вибрати 

в її меню команду Створити або нажати сполучення клавіш Ctrl+N. 

При натисканні сполучення клавіш документ буде створений 

автоматично на базі шаблона Normal. 

Цей шаблон є базовим для більшості документів і являє собою чистий 

документ, що використовується як основа для нового документа. При цьому 

весь вміст шаблона переноситься в створений файл, а сам шаблон 

залишається без змін. 

При виконанні команди Створити меню кнопки Office відкривається 

вікно Створення документа (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Діалогове вікно Створення документа 

 

У цьому вікні можна вибрати шаблон, на основі якого буде створений 

документ. Найчастіше для створення простих документів використовується 
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тип Новий документ. При цьому документ створюється на основі шаблона 

Normal. 

 

Відкриття документа в Word 

Часто при роботі з документом Word виникає необхідність відкрити ще 

один документ. Щоб відкрити документ у програмі, потрібно виконати 

команду Відкрити меню кнопки Office або нажати сполучення клавіш 

Ctrl+O. 

Збереження документа 

При роботі в Word дуже важливо постійно зберігати документи. 

Набрати і відредагувати текст - це половина справи, головне - зберегти вашу 

роботу. Поки документ не збережений, вся інформація, що ви бачите на 

екрані, перебуває в пам'яті комп'ютера і пропадає після закриття програми. 

Щоб мати можливість використовувати її згодом, необхідно записати дані у 

файл і зберегти на жорсткому диску. 

Щоб зберегти роботу, потрібно виконати команду Зберегти або 

Зберегти як… у меню кнопки Office або нажати сполучення клавіш Ctrl+S. 

Програма Word 2007 використовує новий формат файлів - DOCX. Він 

встановлюється за замовчуванням. Файли даного типу не можуть бути 

відкриті в попередніх версіях програми. Для сумісності з попередніми 

версіями Word вибирайте для збереження формат DOC. Цьому формату в 

списку Тип файлу відповідає рядок Документ Word 97-2003. 

Якщо ви звичайно зберігаєте файли не у форматі DOCX, а в якому-

небудь іншому (наприклад, в DOC або RTF), то щораз вибирати потрібний 

формат зі списку Тип файлу незручно. Спростити процедуру збереження 

можна, змінивши тип файлу, що використовується за замовчуванням для 

збереження. Наприклад, дуже корисно зробити, щоб файли за замовчуванням 

зберігалися у формат DOC, що застосовується в Word попередніх версій. 

Щоб змінити тип файлів, використовуваний за замовчуванням для 

збереження, зробіть наступне. 

1. Клацніть на кнопці Office і в меню, що відкрився, натисніть 

кнопку Параметри Word. 

2. Перейдіть на вкладку Збереження. 

3. У списку Зберігати файли в наступному форматі області 

Збереження документа виберіть потрібний формат (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Параметри Word, збереження документів 

 

Властивості документа 

Працюючи з документами Word, часто необхідно зберегти їхні 

властивості, тобто вказати, що являє собою даний документ, хто займається 

його створенням і редагуванням, винести ключові слова і замітки. Це 

особливо актуально для документів, які містять велику кількість даних на 

багатьох сторінках. Якщо хто-небудь захоче подивитися вашу роботу, 

властивості документа дозволять швидко визначити, які дані особливо 

важливі. 

Щоб зробити необхідні записи, зробіть наступне. 

1. Клацніть на кнопці Файл і в меню, що відкрилося, виберіть 

команду Відомості. У правій частині вікна з’являться відомості про 

відкритий документ (рис. 12). 

2. Заповніть потрібні поля. 

3. Для виклику вікна з додатковими властивостями натисніть 

кнопку Властивості в правому верхньому куті області введення даних під 

мініатюрою відкритого документу і виберіть у меню, що з'явилося, команду 

Показати область відомостей про документ. 
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4. Відкриється вікно. На вкладці Документ відображаються дані, 

зазначені в області введення даних під стрічкою (рис. 13). 

 

 
Рисунок 12 – Відомості про відкритий документ 

 

 
Рисунок 13 – Властивості документа 

 

5. Крім уже введених даних дане вікно містить різні додаткові поля. 

Якщо на вкладці Документ встановити прапорець Створити малюнок для 

попереднього перегляду, програма створить зображення того аркуша 

документа, що у момент збереження був видний на екрані. Це зображення, а 

також всі уведені на вкладці Документ дані будуть показані у вікні папки 

при виділенні файлу. 

 

Одночасна робота з декількома документами 

Microsoft Word дозволяє працювати з декількома документами 

одночасно. При цьому кожний новий документ відкривається в окремому 

вікні, а користувач, працюючи у повноекраному режимі, бачить тільки 

останній відкритий документ. Якщо потрібно перейти з одного відкритого 

документа в іншій, можна скористатися одним з наступних способів: 
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 клацнути на кнопці одного з відкритих документів на Панелі задач; 

 перемкнутися на вкладку Вид стрічки, у групі Вікно нажати кнопку 

Перейти в інше вікно і у списку відкритих документів вибрати 

потрібний (рис. 14); 

 

Рисунок 14 – Перехід до іншого вікна 

 застосувати сполучення клавіш Ctrl+F6; 

 нажати сполучення клавіш Alt+Tab і, утримуючи натиснутої клавішу 

Alt, натискати Tab доти, поки потрібний документ Word не буде 

обраний. 

 

Масштаб документа 

Масштаб допомагає збільшити або зменшити розмір документа, що 

виводиться на екран. 

Масштаб впливає винятково на вид документа на екрані комп'ютера, а 

не на зображення, що одержують при його друці. Використовуючи масштаб, 

можна побачити відразу велику кількість сторінок документа або ж 

переглянути всього лише кілька рядків, якщо потрібно розглянути дані 

докладно. 

Для зміни масштабу документа виконаєте одну з наступних дій. 

 Переміщаючи повзунка в нижній частині вікна вліво або вправо, 

зменшуйте або збільшуйте масштаб у межах від 10 до 500%. 

 Клацніть на кнопці із зображенням масштабу в нижній частині 

вікна поруч із повзунком зміни масштабу. У результаті 

відкриється вікно, у якому можна вибрати масштаб документа 

(рис. 15). У розділений у такий спосіб документ можна вносити 

будь-які виправлення. Коли розбивка більше не буде потрібна, 

виконаєте команду Зняти поділ, що перебуває в групі Вікно 

вкладки Вид на стрічці. 
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Рисунок 15 – Вікно Масштаб 

 

 Перейдіть на вкладку Вид стрічки й у групі Масштаб клацніть на 

кнопці, що відповідає потрібному масштабу. Тут ви можете 

вибрати відображення 1:1, сторінки цілком, двох сторінок, а 

також по ширині сторінки. При натисканні кнопки Масштаб 

відкриється однойменне вікно (див. рис. 15). 

 

Режими перегляду документа 

Microsoft Word - багатофункціональна програма. Створювані в ній 

документи можуть бути самими різними - від невеликих текстових заміток до 

веб-сторінок і об'ємних проектів, над якими працює велика кількість 

користувачів. Очевидно, що такі різні документи і переглядати потрібно по-

різному. Якщо кінцевим етапом роботи над документом є його друкування, 

бажано переглянути, як він буде виглядати на аркуші паперу, скільки 

сторінок він буде містити. Якщо ви створюєте веб-сторінку, то обов'язково 

потрібно оцінити, як вона буде виглядати в браузері. Нарешті, якщо ви 

працюєте над великим документом, що містить багато розділів і підрозділів, 

то для швидкої навігації по ньому набагато зручніше працювати з його 

заголовками. 

В Word передбачено кілька режимів перегляду документів: 

 Розмітка сторінки; 

 Режим читання; 
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 Веб-Документ; 

 Структура; 

 Чернетка. 

Ви можете перемикатися між режимами перегляду документа за 

допомогою групи Режими перегляду документа вкладки Вид стрічки або 

використовуючи кнопки, розташовані в рядку стану. 

Крім цих режимів, які є основними, існують ще декілька додаткових: 

 Схема документа та Ескізи, у які можна перемкнутися за 

допомогою групи Показати або сховати вкладки Вид стрічки; 

 Попередній перегляд, у який можна перейти, виконавши команду 

Друк меню Файл. 

 

2.2. Введення і редагування тексту 

Введення даних у документ Word звичайно не викликає ніяких проблем 

навіть у починаючих користувачів. Вікно програми являє собою чистий 

аркуш, на якому текст набирається за допомогою введення із клавіатури. На 

жаль, далеко не завжди з першого разу вдається зробити роботу без помилок. 

Набраний текст доводиться редагувати, тобто перевіряти його на наявність 

граматичних і синтаксичних помилок, переставляти слова місцями, видаляти 

деякі ділянки і дописувати нові. На комп'ютері це зробити набагато легше, 

ніж на папері. 

Якщо ви працюєте над текстом на папері, вам доведеться 

закреслювати, переносити одні ділянки тексту на місце інших, показуючи це 

стрілками, і т.п. В остаточному підсумку подібний документ буде практично 

неможливо прочитати, і прийдеться його переписати. 

На комп'ютері все набагато простіше. Вам не потрібно набирати текст 

знову, якщо ви допустили в ньому помилку, ввели непотрібне слово або 

поміняли місцями підмет і присудок. Чим більшою кількістю операцій 

редагування ви володієте, тим менше дій ви будете виконувати, щоб 

привести текст у належний вид. Уміло використовуючи команди копіювання 

і вставки, ви зможете за лічені хвилини «причесати» навіть самий 

непіддатливий текст. Користуючись пошуком і заміною, ви зможете замінити 

одне слово іншим відразу у всьому документі. Включивши перевірку 

орфографії, ви будете впевнені, що не пропустили граматичну помилку. 
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2.3. Форматування документа 

Поняття форматування 

Коли ви набираєте текст і редагуєте його, необхідно стежити не тільки 

за змістом документа і відсутністю в ньому помилок, а й за його легкість для 

читання. Один і той же текст в документі може бути представлений 

абсолютно по-різному. Оформлення може включати в себе виділення тексту 

за допомогою зміни розміру, гарнітури і накреслення шрифту, вставку 

списків, вирівнювання по центру сторінки. Всі ці та інші параметри 

оформлення тексту прийнято називати форматуванням. 

Word містить велику кількість засобів форматування, за допомогою 

яких можна істотно поліпшити зовнішній вигляд документів на екрані і при 

друці. Правильно оформлений документ полегшить зорове сприйняття, а 

виділені належним чином ділянки тексту вкажуть, на чому треба 

зосередитися. У той же час невдало підібране форматування може стати 

причиною неправильного розуміння вмісту документа. Перевантажений 

елементами форматування документ тільки ускладнить читання, тому при 

оформленні потрібно завжди дотримуватися золотої середини. Є кілька 

правил, яких необхідно дотримуватися при виборі параметрів форматування: 

- підбирайте таку гарнітуру шрифту, щоб вона поєднувалася зі 

стильовими особливостями тексту;  

- не використовуйте в одному документі більше трьох гарнітур і 

чотирьох накреслень;  

- не вибирайте для одного документа більше чотирьох розмірів 

шрифту.  

Параметри шрифту 

Найбільш часто форматування здійснюється за допомогою зміни 

атрибутів шрифту. Найпростіший спосіб привернути увагу до слова в тексті - 

виділити його напівжирним шрифтом або курсивом. Ці атрибути 

називаються накресленням шрифту. Крім них, шрифт має й інші атрибути, 

такі, як розмір (кегль) і гарнітура.  

Параметри оформлення тексту, які мають відношення до шрифту, 

зібрані в діалоговому вікні Шрифт. Для його відкриття виконайте одну мул 

наступних дій:  

• клацніть на кнопці, яка знаходиться в групі Шрифт вкладки Головна 

па стрічці (рис. 4.3);  

• натисніть сполучення клавіш Ctrl + D;  

• виберіть команду Шрифт в контекстному меню (рис. 4.4).  
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Діалогове вікно Шрифт має дві вкладки: Шрифт і Інтервал. Розглянемо 

доступні параметри.  

• За допомогою вкладки Шрифт (рис. 4.5) можна вибирати колір тексту, 

змінювати накреслення шрифту (звичайний, курсив, напівжирний, 

напівжирний курсив), встановлювати розмір і колір символів.  

• Вкладка Інтервал (рис. 4.6) допомагає визначити відстань між 

символами шрифту. І залежно від обраного варіанту шрифт може бути 

ущільненим, звичайним і розрідженим. На цій же вкладці можна вибрати 

маштаб, при якому символи стають ширшими або вже (якщо більше 100%, то 

текст розтягується, якщо менше - стискується).  

Група Шрифт вкладки Головна 

Змінювати параметри шрифту можна, використовуючи не тільки 

вкладку Шрифт однойменного вікна. У багатьох випадках набагато зручніше 

користуватися інструментами групи Шрифт вкладки Головна на стрічці (рис. 

4.7).  

 За допомогою кнопок групи Шрифт можна виконувати всі основні дії з 

оформлення тексту:  

• змінювати накреслення шрифту - робити напівжирним Ж, курсивним 

К, підкресленим Ч закресленим abc. Якщо клацнути на трикутнику праворуч 

від кнопки Підкреслений, то з'явиться список, в якому можна вибрати тин, 

товщину і колір лілії підкреслення (рис. 4.8);  

• створювати підрядкові, і надрядкові індекси;  

• змінювати регістр. При натисканні на трикутнику праворуч від 

кнопки з'являється меню, з якого можна вибрати потрібну дію (рис. 4.9);  

 • виділяти текст кольором (можна порівняти з виділенням тексту на 

аркуші паперу маркером) і задавати колір шрифту. Якщо клацнути па 

трикутниках праворуч від кнопок, то з'явиться список доступних кольорів 

(рис. 4.10);  

• задавати гарнітуру (тип) шрифту (рис. 4.11). Найбільш поширені 

гарнітури Times New Roman, Arial, Courier New:  

• вибирати кегль (розмір) шрифту (рис. 4.12);  

• збільшувати або зменшувати розмір шрифту з кроком в один пункт;  

• очищати формат, тобто прибирати оформлення.  

 

Форматування абзаців 

У Word є також спеціальні можливості для оформлення тексту в рамках 

абзаців: вирівнювання, міжрядковий інтервал та відступи. 

Вирівнювання 
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Вирівнювання тексту на сторінці - одна з найважливіших операцій 

форматування. За допомогою вирівнювання можна, наприклад, помістити 

заголовок тексту посередині сторінки, а підпис в кінці листа - по правому 

краю. Багато починаючі користувачі для подібних завдань багаторазово 

натискають клавішу пробіл, проте за допомогою вирівнювання керувати 

розміщенням тексту на сторінці простіше, швидше і правильніше.  

У Word можна вирівнювати текст:  

• по лівому краю - використовується в документах Word за 

замовчуванням;  

• по центру - найчастіше застосовується для заголовків:  

• по правому краю - так зазвичай вирівнюють підпису в листах і 

ділових документах, а також підзаголовки;  

• по ширині - найчастіше використовується в документах, призначених 

для виводу на друк і наступного читання (вирівняний по ширині документ на 

аркуші паперу виглядає акуратніше, його легше сприймати). При цьому текст 

вирівнюється по лівому і правому краю, а пропуски між словами 

збільшуються.  

Вирівнювання всього тексту або окремих абзаців можна змінити 

декількома способами:  

 • за допомогою відповідних кнопок групи Абзац вкладки Головна па 

лепту:  

 - По лівому краю;  

 - По центру;  

 - По правому краю;  

 - По ширині;  

 • використовуючи список Вирівнювання діалогового вікна Абзац (рис. 

4.13).  

Це вікно можна викликати, клацнувши на кнопці відкриття вікна і групі 

Абзац вкладки Головна на стрічці (рис. 4.14) або виконавши команду Абзац 

контекстного меню, яке з'являється при клацанні правою кнопкою миші в 

будь-якому місці абзацу.  

Розстановка переносів  

При вирівнюванні по ширині вузьких блоків тексту (наприклад, 

колонок) прогалини між словами можуть виявитися занадто великими.  

Щоб цього уникнути, потрібно розставити переноси наступним чином.  

1. Перейдіть па вкладку Розмітка сторінки стрічки. У групі 

Параметри сторінки клацніть на кнопці Розстановка переносів (рис. 4.15).  
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2. Виконайте в меню команду Авто. У результаті переноси будуть 

розставлені автоматично у всьому документі.  

3. При необхідності налаштуйте параметри переносів у вікні 

Розстановка переносів (рис. 4.16), яке відкривається при виконанні команди 

Параметри розстановки переносів меню кнопки Розстановка переносів.  

 

Інтервал 

Міжрядковий інтервал - це вертикальна відстань між рядками тексту 

всередині абзацу. За замовчуванням у Microsoft Word використовується 

одинарний інтервал. Проте залежно від типу документа його можна 

змінювати. Наприклад, для деяких типів наукових робіт стандартом є 

полуторний інтервал.  

Для зміни інтервалу зробіть наступне.  

1. Відкрийте вікно Абзац, клацнувши на відповідній кнопці групи 

Абзац (див. рис. 4.14), і перейдіть на вкладку Відступи та інтервали. 

2. Виберіть один з варіантів списку міжрядковий в області Інтервал 

(рис. 4.17). 

3. У Word доступні наступні типи інтервалу. 

Одинарний - інтервал для кожного рядка в залежності від найбільшого 

символу будує,. Величина перевищення інтервалу над розміром шрифту 

залежить від використовуваної гарнітури шрифту.  

• 1,5 рядки - інтервал, в півтора рази більший одинарного.  

• Подвійний - інтервал, в два рази більший одинарного.  

• Мінімум - інтервал для шрифтів великих розмірів або графіки, яким 

не підходить інші інтервали.  

• Точно - фіксований міжрядковий інтервал, однаковий для всіх рядків. 

Його значення встановлюється користувачем.  

• Множник - міжрядковий інтервал, який збільшується або 

зменшується відповідно до зазначеного множником. Наприклад, якщо 

значення множника становить 1,4, це означає збільшення інтервалу на 40%. 

Якщо значення множника 0,6, це означає зменшення його на 40%. Установка 

множника 1,5 еквівалентна установці полуторного інтервалу.  

При виборі типів інтервалів Мінімум, Точний і Множник значення 

вказується в полі значень області Інтервал.  

Найбільш вживані інтервали можна змінювати, не викликаючи вікно 

Абзац. Для цього можна користуватися кнопкою Міжрядковий інтервал у 

групі Абзац вкладки Головна па стрічці (рис. 4.18).  
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Відступи і виступи 

Відступ - це відстань між текстом і лівим або правим полем сторінки. 

Регулювати відступ можна вручну за допомогою горизонтальної лінійки.  

Відступи можна розділити на три види:  

• відступ зліва - встановлює положення всього абзацу відносно лівого 

поля сторінки, для його зміни використовуйте маркер, зображений на рис. 

4.19;  

• відступ справа - задає положення всього абзацу щодо правого поля 

сторінки, для його зміни використовуйте маркер, зображений на рис. 4.20;  

• відступ першого рядка - визначає положення першого рядка абзацу, 

для його зміни використовуйте маркер, зображений на рис. 4.21.  

 

Поряд з відступами можуть використовуватися виступи. Виступ зміщує 

текст ліворуч від первинної лінії тексту, при цьому він поширюється на 

перший рядок абзацу. Зазвичай виступи застосовують при створенні 

нумерованих і маркірованих списків, покажчиків. Для установки виступу 

використовуйте маркер (рис. 4.22).  

Відрегулювати відступи і виступи можна не тільки за допомогою 

горизонтальної лінійки, але і в діалоговому вікні Абзац. Для цього зробіть 

наступне.  

1. Виділіть абзац, для якого необхідно задати форматування.  

2. Відкрийте вікно Абзац, клацнувши на відповідній кнопці групи 

Абзац (див. ріс.4.14). Перейдіть па вкладку Відступи та інтервали.  

3. Для установки правого і лівого відступів введіть значення правого 

відступу в поле Праворуч і лівого в поле Зліва області Відступ (рис. 4.23). 

Відступ може мати не тільки позитивний, а й негативне значення. Якщо ви 

задасте від'ємне значення відступу, текст буде винесений па праве або ліве 

поле.  

4. Для установки відступу або виступу першого рядка виберіть у 

списку перший рядок пункт Відступ або Виступ і введіть значення в полі на.  

5. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити зміни.  

Для налаштування відступів можна також використовувати:  

• клавішу Tab на клавіатурі;  

• клавіші Ctrl + M (для установки відступу) і Ctrl + Shift + M (для 

видалення відступу); 

• кнопки Збільшити відступ для встановлення відступу і Зменшити 

відступ для видалення відступу, які знаходяться в групі Абзац вкладки 
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Головна па стрічці. Використовуючи їх, встановити негативне значення 

відступу неможливо.  

Заливка і межі тексту 

Щоб залити кольором абзац, в якому встановлений курсор, або 

виділений фрагмент тексту, використовуйте кнопку Заливка, яка знаходиться 

в групі Абзац вкладки Головна па стрічці. Для вибору кольору натисніть 

стрілку праворуч від кнопки і в списку, клацніть па потрібному кольорі. При 

підведенні покажчики миші до комірки з кольором даний колір відразу 

відображається в тексті, і ви можете оцінити, чи підходить він. При цьому 

також з'являється назва кольору у вигляді підказки (рис. 4.28).  

Щоб прибрати заливку, клацніть на кнопці Заливка і виберіть в меню 

команду Немає кольору. Виконавши в даному меню команду Інші кольори, 

ви зможете у вікні Кольори налаштувати інші кольори для списку кнопки 

Заливка.  

Для оформлення тексту за допомогою кордонів клацніть па стрілкою 

праворуч від кнопки типу кордону, яка перебуває в групі Абзац вкладки 

Головна на стрічці, і вкажіть у списку потрібний варіант (рис. 4.29). Щоб 

прибрати кордони, клацніть на стрілці праворуч від кнопки типу кордону і 

виберіть у меню команду Ні кордону.  

Створення списків 

Дуже часто буває необхідно виділити якісь частини тексту візуально 

(наприклад, при перерахуванні). Просте виділення абзацу не дасть належного 

ефекту. У цьому випадку є сенс скористатися маркерами або нумерацією. 

Маркери об'єднують пункти, пов'язані однією темою. Нумеровані списки 

містять пункти, наступні один за одним.  

Крім того, бувають багаторівневі списки, що містять у собі вкладені 

списки. Такі списки використовуються в документах зі складною 

структурою.  

Для створення нумерованих, маркірованих і багаторівневих списків 

можна використовувати кнопки Маркери, Нумерація і Багаторівневий список 

у групі Абзац вкладки Головна па стрічці. Якщо просто клацнути на цих 

кнопках, то буде створи список з останнім обраним форматуванням. Якщо 

клацнути па трикутнику праворуч від кнопки, то розкриється список з 

варіантами оформлення списку. При наведенні покажчика миші на варіант 

списку ви відразу побачите, як він буде виглядати в тексті (ріс.4.30).  

Нумеровані і маркіровані списки можна також створити за допомогою 

команд Нумерація (рис.4.31) і Маркери (рис.. 4.32) контекстного меню, яке 
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з'являється при клацанні правою кнопкою миші па рядку майбутнього списку 

або на виділеному фрагменті тексту, який потрібно оформити списком.  

Марковані списки 

При створенні маркованих списків можна використовувати самі різні 

типи маркерів. Список кнопки Маркери (див. рис. 4.30) і однойменна 

команда контекстного меню (див. ріс.4.32) дозволяють вибрати один з семи 

найбільш вживаних маркерів. Крім того, можна створити власний тип 

маркера. Для цього виберіть команду Визначити НОВИЙ маркер зі списку 

кнопки або команди контекстного меню.  

Якщо клацнути правою кнопкою миші па пункті маркірованого списку, 

то з'явиться меню. Команда контекстного меню Змінити відступи в списку 

відкриває вікно, яке дасть можливість змінити відступ тексту абзацу від 

номера, положення номера, а також задати символ після номера. 

Команда Змінити рівень списку (вона є і у кнопки Маркери, і в підменю 

Маркери контекстного меню) дозволяє змінювати рівень пункту списку. При 

наведенні на цю команду покажчика миші розкривається підменю, в якому 

можна вибрати потрібний варіант рівня списку (рис. 4.35). 

Нумеровані списки 

При створенні нумерованих списків можна використовувати, 

найрізноманітніші типи нумерації. Список кнопки Нумерація (рис. 4.36) п 

однойменна команда контекстного меню (див. рис. 4.31) дозволяють в списку 

вибрати один з семи найбільш часто використовуваних типів нумерації.Крім 

того, можна створити власний тип нумерації. Для цього виберіть команду 

Визначити новий формат номера зі списку кнопки або команди контекстного 

меню.  

Якщо в документі використовується кілька нумерованих списків, не 

пов'язаних між собою, то при створенні кожного наступного списку клацніть 

па пункті списку, який повинен бути першим, правою кнопкою миші і 

виберіть у контекстному меню команду Почати заново з 1 (рис. 4.38).Якщо 

необхідно продовжити нумерацію, то виберіть команду Продовжити 

нумерацію з контекстного меню.  

При виконанні команди Задати початкове значення контекстного меню 

відкривається вікно, за допомогою якого також можна почати список заново 

або продовжити його, а крім того, можна вказати номер, з якого буде 

починатися перелік (рис. 4.39).  

Команди Змінити відступи в списку і Змінити рівень списку для 

нумерованого списку аналогічні таким же командам для маркованого списку 

(див. вище). 
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Багаторівневі списки 

Мicrosoft Word дозволяє створювати також багаторівневі списки, що 

містять до дев'яти рівнів різних списків. При цьому кожен рівень може мати 

власний маркер або номер. Кнопка Багаторівневий список, яка знаходиться в 

групі Абзац вкладки Головна на стрічці, дозволяє вибрати один з семи 

найбільш часто використовуваних типів багаторівневих списків (рис. 4.40).  

Крім того, можна створити власний тип багаторівневого списку. Для 

цього виберіть команду Визначити новий багаторівневий список зі списку 

кнопки. У результаті з'явиться вікно Визначення нового багаторівневого 

списку. Нелі натиснути кнопку Більше, то з'являться розширені 

налаштування (рис. 4.41).  

Параметри, представлені у вікні Визначення нового багаторівневого 

списку, аналогічні налаштуванням нумерованого списку. Проте в даному 

випадку можна вибрати параметри нумерації окремо для кожного рівня, а 

крім того, можна пов'язати рівень списку зі спеціально створеним стилем. 

Щоб створити стиль багаторівневого списку, потрібно в меню кнопки 

Багаторівневий список вибрати команду Визначити новий стиль списку. У 

результаті з'явиться вікно, в якому можна визначити гарнітуру, розмір, 

накреслення, колір шрифту номера списку кожного рівня.  

Багато колонковий текст 

Крім звичайного розташування тексту па папері Microsoft Word дає 

можливість оформляти текст у вигляді колонок. При такому розташуванні 

текст читається зверху вниз, зигзагоподібно переходячи до наступної 

колонку. Подібний спосіб відображення тексту широко використовується в 

газетних і журнальних статтях і ін.. 

Багатоколонний текст форматується точно гак само, як і звичайний. 

Однак, на відміну від звичайного тексту, в якому об'єктом редагування є весь 

текст (або виділений його ділянка), при редагуванні тексту багато 

колонковим об'єктом форматування може служити одна колонка.  

Колонки можна створити за допомогою кнопки Колонки групи 

Параметри сторінки вкладки Розмітка сторінки стрічки. При її натисканні 

з'являється список доступних варіантів (рис. 4.42).  

 Якщо потрібно налаштувати параметри колонок, виберіть команду 

Інші колонки в меню кнопки Колонки. У вікні Колонки ви можете 

встановити ширину кожної колонки (рис. 4.43).  

Стилі і шаблони 

Процес форматування займаємо досить багато часу. Якщо ви хочете, 

щоб ваш курсовий проект або бізнес-план було приємно читати, доведеться 
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докласти чимало зусиль. Спростити процедуру форматування можуть стилі і 

шаблони. 

Використання стандартних стилів 

Стилі являють собою набір атрибутів форматування, тобто можуть 

включати гарнітуру, накреслення і розмір шрифту, вирівнювання та ін До 

виділеного фрагменту тексту все атрибути форматування стилю 

застосовуються одночасно. У цьому полягає перша у використанні стилів. 

Друге полягає в тому, що стилі дозволяють, задавши один раз необхідні 

параметри, користуватися ними весь час в різних документах. 

У Word є велика кількість заготовлених стилів, до яких найчастіше 

звертаються користувачі програми. Зі стилями працюють всі, іноді того не 

знаючи. Навіть якщо ви не задавали ніякого стилю, програма але 

замовчуванням ідентифікує його як Звичайний. 

Для застосування стилів використовується список так званих експрес-

стилів у групі Стилі вкладки Головна па стрічці (рис. 4.44). На стрічці видно 

кілька стилів (їх кількість залежить від дозволу монітора). Щоб побачити 

розширений список стилів, слід клацнути на кнопці Додаткові параметри 

(нижня стрілка праворуч від кнопок із зображенням стилів) (ріс.4.45).  

Експрес-стилі зручні тим, що відразу можна побачити приклад стилю н 

легко вибрати потрібний. Крім того, якщо підвести покажчик до експрес-

стилю в списку, то виділений текст або текст, в якому встановлений курсор, 

візьме вибраного оформлення. Для завдання стилю слід виділити необхідний 

текст (якщо не виділяти текст, то стиль буде застосовано до абзацу, в якому 

встановлений курсор) і клацнути на зображенні потрібного з стилю.  

Якщо ви точно знаєте, який стиль вам потрібен, і немає необхідності 

попередньо переглядати його перед застосуванням, то можете викликати 

текстовий список стилів, клацнувши на кнопці в правому нижньому кутку 

групи Стилі (рис. 4.46).  

З'явиться вікно, в якому представлений список назв стилів (рис. 4.47). 

У цьому переліку також можна включити попередній перегляд стилів, 

встановивши однойменний прапорець.  

Розрізняють стилі абзацу і знака. Це означає, що той чи інший стиль 

може бути застосований до абзацу або до якого-небудь безпідставного 

ділянці тексту. Стиль абзацу має значок. Щоб задати стиль для абзацу, 

досить встановити курсор в будь-якому його місці і вибрати бажаний стиль. 

Стиль знака має значок. Щоб задати стиль для довільної ділянки тексту, 

виділіть його і виберіть потрібний стиль. Є також пов'язаний стиль, який 

впливає одночасно і на абзац, і на знаки в абзаці (до таких належать, 
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наприклад, стилі заголовків). Він має значок. Крім того, є стилі списків і 

таблиць.  

Якщо не брати до уваги стиль Звичайний, можна сказати, що 

найчастіше в Word використовуються стилі заголовків. Їх особливість 

полягає в тому, що, якщо абзацу визначено один із стилів заголовків, 

наступного автоматично буде присвоєно стиль Звичайний. У програмі всього 

сім таких стилів. Використовуючи ці стилі, можна структурувати текст і 

виділяти заголовки за ступенем їх значущості.  

За замовчуванням у програму завантажений набір стилів шаблону. При 

необхідності ви можете відкрити інший набір стилів (наприклад, Word 2003, 

Строгі, Рукописні, Сучасні, Фігурні).  

Кожен з них містить стилі, об'єднані схожим оформленням. Для зміни 

набору стилів клацніть на кнопці Змінити стилі у групі Стилі вкладки 

Головна па стрічці, виконайте команду Набір стилів і в меню клацніть на 

назві потрібного набору (рис. 4.48).  

Крім того за допомогою меню кнопки Змінити стилі ви можете вибрати 

колірне і шрифтове оформлення набору стилів.  

Створення користувацьких стилів 

Незважаючи на те, що і кожної версії Word кількість заготовлених 

стилів збільшується, дуже ймовірно, що ви не знайдете серед них саме те, що 

потрібно вам в даний момент. З цієї причини в Microsoft Word передбачена 

також можливість створення користувацьких стилів.  

Створювати стилі можна кількома способами:  

• використовуючи відформатований текст;  

• перетворюючи наявні стилі;  

• встановлюючи всі налаштування форматування вручну.  

Розглянемо перший спосіб детальніше.  

Якщо у вас є текст, оформлення якого є зразком, можна створити стиль 

на його основі. Створений стиль зможете застосовувати в будь-якому місці 

документа, з яким працюєте, а також в інших файлах.  

Для створення стилю на основі відформатованого тексту зробіть 

наступне.  

1. Виділіть текст, який служить зразком.  

2.Клацніть правою кнопкою миші па виділеному тексті п в 

контекстному меню виконайте команду Стилі ► Зберегти виділений 

фрагмент як новий експрес-стиль.  

3. У вікні (рис. 4.49) введіть ім'я стилю.  
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4. При необхідності змінити якісь параметри оформлення натисніть 

кнопку Ім'я. У вікні Створення стилю ви можете вибрати потрібні настройки 

(рис. 4.50).  

5. Якщо ви хочете використовувати створений стиль не тільки в 

активному, а й у всіх документах, виберіть варіант у нижній частині вікна в 

положення У нових документах, що використовують цей шаблон.  

6.Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити створення нового стилю. Ви 

побачите, що він зайняв своє місце в списку експрес-стилів (рис. 4.51).  

 

Створення документів за допомогою шаблонів 

Ще один спосіб спрощення процедури форматування – застосування 

шаблонів. На відміну від стилю, крім видів форматування, шаблон зазвичай 

включає в себе певні ділянки тексту, які користувач просто доповнює своїми 

даними. Серед шаблонів, що входять в стандартну поставку Microsoft Word, 

шаблони для створення резюме, листів, факсів та ін.. Шаблони можуть 

істотно прискорити підготовку документів різних типів.  

За замовчуванням Word завантажує шаблон Normal, і саме в ньому 

працює більшість користувачів програми. Щоб отримати доступ до інших 

шаблонах, клацніть па кнопці Office і виберіть команду Створити. У вікні 

створення нового документа перейдіть у розділ Встановлені шаблони (рис. 

4.52),  

Користуватися шаблонами дуже просто: достатньо лише вибрати 

потрібний із списку, клацнути на ньому і натиснути кнопку Створити. У 

кожному шаблоні є підказки з використання (рис. 4.53). Це може бути 

коротка інструкція в кінці документа або ж написи типу "Тут впишіть назву 

Вашої фірми» в самому тексті. Всі подібні підказки необхідно замінити 

відповідним текстом. Шаблони можна використовувати цілком або частково.  

Створення користувацьких шаблонів 

Завдяки шаблонам можна заощадити багато часу. Наприклад, якщо ви 

постійно працюєте з якою-небудь організацією і щоразу вводите стандартне 

привітання, реквізити і т. д., зручно буде створити власний шаблон на основі 

будь-якого стандартного. Для цього зробіть наступне.  

1.Відкрийте документ, який буде служити шаблоном.  

2. Клацніть па кнопці Office і виконайте команду Зберегти як ► 

Шаблон Word.  

3. У вікні збереження файлу перевірте, щоб у списку Тип файлу був 

обраний пункт Шаблон Word. Введіть ім'я шаблону і виберіть папку для 

збереження.  
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4.Нажмнте кнопку Зберегти.  

При створенні шаблону заносите в нього тільки загальну інформацію, 

яка потрібна вам в кожному документі, заснованому на такому шаблоні. 

Наприклад, не варто при створенні шаблону для ділового листа набирати 

дані, які можуть змінюватися, інакше кожен раз, коли ви на-хочете 

скористатися своїм шаблоном, вам доведеться видаляти їх і вносити нові. 

Краще створіть шаблон, який містить тільки адреса і привітання, а потім, 

взявши його за основу, приступайте до поточних справ.  

 

Теми документу 

У Word 2007 з'явився новий інструмент для швидкого форматування 

тексту - тема документа. По суті, тема представляє собою колекцію різних 

типів стилів, які гармонійно поєднуються між собою.  

Завдяки цьому теми документа дають можливість швидко змінювати 

параметри форматування тексту, таблиць і спеціальних елементів, які 

зустрічаються в документі. При цьому всі складові будуть оформлені в 

єдиному стилі, і вам не доведеться замислюватися, чи підходить заголовок до 

тексту і чи не потрібно збільшити міжрядковий інтервал.  

Для зміни теми перейдіть на вкладку Розмітка сторінки і розкрийте 

список Теми, клацнувши па кнопці в однойменній групі па стрічці (рис. 4.55).  

Тема документа містить три основні компоненти: набір квітів, набір 

шрифтів заголовків і основного тексту, а також набір ліній і заливок. 

Вказавши тему в бібліотеці, ви можете змінювати її компоненти, вибираючи 

потрібні варіанти з меню кнопок Кольори теми, шрифти теми та ефекти теми.  

Якщо ви змінили тему п хочете її зберегти, виберіть команду Зберегти 

поточну тему в меню кнопки Теми (див. рис. 4.55). Після цього підберіть для 

теми відповідне ім'я і збережіть її. Вона з'явиться в меню кнопки Теми і буде 

доступна в групі Налаштовуванні.  

 

Міні-панель інструментів 

Деякі найбільш використовувані команди форматування в Word 2007 

винесені на міні-панель інструментів. Вона з'являється справа від покажчика 

миші при виділенні тексту у вигляді напівпрозорої панелі. Вона також 

з'являється разом з контекстним меню при клацанні на тексті правої кнопки 

миші.  

За допомогою міні-панелі інструментів можна задати гарнітуру, розмір, 

колір, напівжирне або курсивне накреслення шрифту, вирівняти текст по 

центру, задати виділення кольором, призначити стиль зі списку експрес-
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стилів, збільшити або зменшити відступ,а також створити маркірований 

список з виділених абзаців. 

Якщо вам заважає міні панель, то ви можете її виключити. Для цього 

клацніть на кнопці Office і в меню натисніть кнопку Параметри Word. У 

розділі Основні вікна Параметри Word зніміть прапорець Показувати міні-

панель інструментів при виділенні. 

 

2.4. Таблиці 

Створення таблиць 

Робота з таблицями не являється основним призначенням Microsoft 

Word. Однак іноді в документ потребується вставити данні, які краще 

сприймаються саме у вигляді таблиць. 

Щоб створити таблицю в Word, скористайтесь одним з наступних 

способів: 

 Перейдіть на вкладку Вставка, в групі Таблиці натисніть кнопку 

Таблиця. Вказівником миші оберіть кількість стовбців і строк (рис.5.1). 

При цьому в документі в місці, де встановлено курсор, буде 

малюватися таблиця з заданими параметрами. 

 В меню кнопки Таблиця оберіть команду Вставити таблицю. В вікні, 

що з’явилося - Вставка таблиці оберіть кількість стовбців і строк 

(рис.5.2) і натисніть кнопку ОК. 

 Використовуйте заголовок таблиці із списку експрес-таблиць. Їх 

список знаходиться в меню кнопки Таблиця (рис.5.3). Щоб вставити 

таку таблицю в текст, просто клацніть на її зображення в списку, потім 

заповніть таблицю своїми даними. 

 Введіть в тому місці документа, куди можна вставити таблицю, знаки 

«+» і «_» і натисніть Enter. Наприклад, для створення таблиці з трьох 

стовбців необхідно ввести  +_+_+_+. 

 Зверніть увагу, що така заготівка обов’язково має закінчуватися 

плюсом, інакше таблиця не буде створена. 

 Створіть таблицю вручну за допомогою команди Намалювати таблицю 

в меню кнопки Таблиця.  

 Коли ви натисніть кнопку Намалювати таблицю, вказівник прийме 

форму олівця. Спочатку створіть окреслення таблиці, а потім малюйте 

горизонтальні і вертикальні лінії. 

 При малюванні таблиці на стрічці з’являться дві контекстні вкладки – 

Робота з таблицями > Конструктор і робота з таблицями > Макет. За 
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допомогою вкладки Робота з таблицями > Конструктор можна 

змінювати типи і ширину ліній в процесі малювання. 

 Використовуючи команду Таблиця Excel кнопки Таблиця (рис. 5.7) , 

вставте в документ Word таблицю Excel. При цьому в документі Word 

будуть відображатися комірки таблиці Excel, а на стрічці з’являться 

команди Excel для роботи з електронними таблицями (рис. 5.8). в 

комірки можна вводити данні, виконувати над ними операції, 

використовуючи можливості Excel. Після цього необхідно клікнути на 

порожньому місці по за коміркою, і таблиця буде вставлена єдиним 

об’єктом. Для її редагування потрібно двічі клікнути по ній, щоб знову 

з’явилися команди Excel. 

Редагування таблиць 

До операцій редагування таблиць відносяться такі дії, які можна 

виконувати з текстом в комірках, так і з елементами таблиці – строками, 

стовбцями, границями. При виділенні таблиці на стрічці з’являються дві 

контекстні вкладки – Робота з таблицями > Конструктор і Робота з 

таблицями > Макет, які утримують спеціальні інструменти для редагування 

таблиць. 

Текст, який знаходиться всередині таблиці, має свої особливості. 

Наприклад, йому можна задавати будь-який напрямок наступним чином: 

1. Встановіть курсор в комірку, текст якої має змінити напрямок, або 

виділіть необхідний фрагмент таблиці. 

2. Перейдіть на вкладку Робота з таблицями > Макет стрічки. 

3. Натисніть кнопку Напрямок тексту в групі Вирівнювання до тих пір, 

поки текс не прийме необхідний напрямок (рис. 5.11) 

Крім того, текст можна вирівняти в комірці відносно границь комірок: 

зверху по лівому краю, зверху по центру, зверху по правому краю, по центру, 

по лівому краю і т.д. Це можна зробити за допомогою кнопок групи 

Вирівнювання вкладки Робота з таблицями > Макет стрічки(рис. 5.12) або 

підменю команди Вирівнювання комірок контекстного меню, яке 

з0’являється при кліку правою кнопкою миші на тексті в комірці. 

Зміна розміру і положення таблиці 

Для редагування таблиць використовуються маркери переміщення і 

зміни. Маркер переміщення з’являється в верхньому правому кутку таблиці 

при наведенні вказівника миші на таблицю чи кліку на таблиці. Він має 

форму хрестика в рамці (рис.5.13). Якщо натиснути на нього і, не 

відпускаючи кнопку миші, потягнути, таблиця переміститься. 
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Клікнувши на маркері переміщення, можна швидко виділити всю 

таблицю. 

Маркер зміни розмірів таблиці (рис. 5.14) з0’являється в правому 

нижньому кутку, якщо вказівник миші знаходиться в межах таблиці. Якщо 

натиснути на маркер зміни розмірів таблиці і потягнути на деяку відстань, 

таблиця змінить розмір. При цьому всі стовбці і комірки змінюються 

пропорційно. 

Зміна розмірів елементів таблиці 

Ширину стовбців і висоту строк можна змінювати декількома 

способами. Самий простий спосіб – за допомогою миші. Для цього підведіть 

вказівник до правої границі стовпця або до нижньої границі строки. Коли 

вказівник прийме форму подвійної лінії зі стрілками, направленими в різні 

сторони, перемістіть границю стовпця або строки в необхідне місце, не 

відпускаючи кнопку миші. При цьому пунктирна лінія буде показувати, де 

буде встановлена нова границя (рис.5.18). 

Якщо потрібно задати точне значення ширини або висоти комірки, 

можна використовувати відповідні поля групи Розмір комірки вкладки 

Робота з таблицями  > Макет стрічки (рис.5.19). 

Автопідбір ширини стовбців 

Працюючи з таблицями, ви обов’язково звернете увагу на одну деталь: 

ширина стовпця зазвичай занадто мала для тексту, тому програма переносить 

його на наступний рядок, що зазвичай не потрібно. Визначити наперед, 

скільки точно місця знадобиться, дуже складно. Саме для цього існує 

команда авто підбір. Для її використання зробіть наступне: 

1. Виділіть таблицю. 

2. Перейдіть на вкладку Робота з таблицями > Макет стрічки. Клікніть на 

кнопці Автопідбір (рис. 5.20). 

3. Оберіть необхідний параметр: 

 Автопідбір по змісту – ширина стовпця збільшується або зменшується 

у відповідності зі змістом комірок; 

 Автопідбір по ширині вікна – цей варіант можна використовувати, 

якщо таблиця вийшла за межі сторінки або якщо необхідно зробити 

ширину таблиці рівною ширині робочої області. 

Властивості таблиці 

В Microsoft Word 2007 є дуже зручний набір функцій, об’єднаних у 

вікні Властивості таблиці (рис. 5.21). Його можна відкрити, клікнувши 

правою кнопкою миші в будь-якому місці таблиці і виконавши команду 
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Властивості таблиці або натиснувши кнопку Властивості в групі Таблиця на 

вкладці Робота з таблицями > Макет стрічки. 

В діалоговому вікні Властивості таблиці можна визначити наступні 

параметри: 

 Розташування таблиці по відношенню до тексту; 

 Границі і тіні; 

 Параметри кожного стовпця і строки таблиці; 

 Розташування тексту в комірці. 

Стилі таблиць 

Стилі таблиць знаходяться на вкладці Робота з таблицями > 

Конструктор в групі стилі таблиць. 

Word пропонує біля ста варіантів автоматичного форматування для 

різних видів таблиць. Якщо ж ви не знайшли підходящий варіант, то можете 

створити свій. Для створення свого стилю таблиці на основі обраного 

командою Змінити стиль таблиці меню вибору стилів (див. рис. 5.23). 

В вікні, що з’явилося – Зміна стилю (рис.5.24) можна обрати тип, колір 

лінії, заливку, гарнітуру, кегль шрифту тексту та інше. 

Для створення нового стилю таблиці скористуйтеся командою 

Створити стиль таблиці меню вибору стилів (рис.5.23). З’явиться вікно 

Створення стиля, аналогічне вікну Зміна стилю (рис.5.24). В цьому вікні 

також можна вказати тип, колір, лінії, заливку, гарнітуру, кегль шрифту 

тексту і інше. 

Сортування даних в таблиці 

Сортування даних – це одна з найбільш важливих команд для 

організації таблиці. Метою сортування являється упорядкування записів на 

основі обраного критерію. Часто сортування використовують, якщо данні в 

таблиці набиралися поступово, і кожен запис виконувався просто на один 

рядок нижче. Знайти інформацію в такій таблиці дуже складно, використання 

сортування допомагає впорядкувати дані. 

Для сортування даних в таблиці зробіть наступне: 

1. Оберіть стовбці для сортування або встановіть курсор в таблиці, якщо 

потрібно відсортувати стовбець повністю. 

2. Перейдіть на вкладку Робота з таблицями > Макет, натисніть кнопку 

Данні і клікніть на кнопці Сортування (рис. 5.27). 

3. У діалоговому вікні Сортування (рис. 5.29) оберіть стовбець, по якому 

необхідно виконати сортування таблиці в списку Спочатку по. Стовбці 

тут перераховані по назвам зліва направо. 

4. Оберіть тип даних сортування: текст, число чи дата. 
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5. Встановіть тип сортування: по наростанню або по зменшенню. 

6. При необхідності встановіть параметри для повторного сортування по 

другому і третьому стовбцям. 

7. Якщо потрібно використати сортування, при якому буде враховуватися 

регістр букв, натисніть кнопку Параметри і встановіть прапорець 

Враховувати регістр в області Параметри сортування (рис. 5.30). 

8. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити обрані параметри сортування. 

 

2.5. Робота з графікою 

Растрові зображення і об’єкти векторної графіки 

Можливості роботи з графікою, які надає Microsoft Word, достатньо 

великі. Наявність графічних об’єктів в текстових документах часто бажане. А 

деяких випадках просто необхідне. 

Існує два основних типи графіки – векторна і растрова. Об’єкти 

растрової графіки побудовані за допомогою окремих крапок – пікселів. Із 

пікселів формується зображення на екрані монітору. Кількість таких крапок 

залежить від типу дисплею і графічного адаптеру. Кожному пікселу 

відповідають один або декілька байтів відеопам’яті, які задають атрибути 

піксела: колір, яскравість. Відповідно, зображення, яке виводиться на екран, - 

це масив в відеопам’яті, кожен елемент якого має значення атрибутів для 

одного піксела. Щоб програма могла створювати різні зображення, вона має 

або зберігати масиви атрибутів, або вміти формувати атрибути для кожного 

пик села екрана. 

Векторна графіка уявляє собою вид кодування зображень, оснований 

на геометрії кривих. Основним поняттям векторної графіки є крива. Векторне 

зображення, можна вільно трансформувати, наприклад масштабувати і 

обертати. При цьому якість буде залишатися незмінною. 

Вставка зображень в документ 

Графічні об’єкти в документ Word вставляються дуже просто. Ви 

можете скопіювати картинку з будь-якого джерела – веб-сторінки або іншого 

документу, а потім вставити із буферу обміну в необхідне місце вашого 

документу. 

Вставка рисунків за допомогою області задач Кліп 

Крім того, в Word існують можливості зберігання і відкриття 

різноманітних графічних файлів безпосередньо в програмі. Для роботи з 

зображеннями слугує область задач Кліп. З її допомогою можна працювати 

як з растровими, так і  з векторними зображеннями. Щоб відкрити дану 
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область задач, перейдіть на вкладку Вставка на стрічці і в групі Ілюстрації 

натисніть кнопку Кліп (рис. 6.1). 

Доступні три колекції кліпів: 

 Мої колекції – в неї входять всі папки жорсткого диску, утримуючі 

картинки. 

 Колекції Microsoft Office – починаючі користувачі частіше працюють 

саме з цим зібранням зображень, яке входить в поставку Microsoft 

Office. 

 Веб-колекції – Office Online 

Вставка ілюстрацій з файлу 

Достатньо часто в документ необхідно вставити який-небудь малюнок, 

який зберігається на жорсткому диску комп’ютера. Для цього перейдіть на 

вкладку Вставка і в групі Ілюстрації клікніть на кнопці Рисунок. З’явиться 

вікно вставки зображення. Аналогічне вікну відкриття файлу. В цьму вікні 

слід перейти в папку, в якій зберігається ілюстрація, виділити назву 

необхідного файлу, натиснути кнопку Вставити (рис. 6.6). 

Редагування зображень 

Якщо виділити вставлене зображення, то на стрічці з’явиться вкладка 

Робота з  малюнками > Формат з інструментами для обробки зображення 

(рис. 6.7). Саме з її допомогою можна виконувати нескладні операції 

редагування малюнка – змінювати яскравість, контрастність, розмір, 

обертати, обирати стиль малюнка (можна задати його форму, колір границі, а 

також ефекти), вказувати положення ілюстрації в тексті. 

За допомогою кнопки перефарбувати в групі Змінити можна 

налаштувати режим відображення рисунка (рис. 6.8). За умовчанням обраний 

режим Без перефарбування. Якщо зображення потрібно використати як фон, 

то оберіть в розділі Режими кольорів варіант Обезбарвити або режими з 

розділу Світлі варіанти. Режими Відтінки сірого і Чорний і білий дозволяють 

перетворити зображення в 256 відтінків сірого кольору і зробити його 

контрастним відповідно. 

Кнопка Обрізка в групі Розмір дозволяє обрізати малюнок з кожної 

сторони. Зверніть увагу, що Word не видаляє обрізану частину малюнка, а 

просто припиняє її відображати. Якщо знову натиснути кнопку Обрізка і 

потягнути вказівник в протилежну сторону, картинка відновиться. 

Відмінити всі правки можна за допомогою кнопки Скидання 

параметрів малюнка в групі Змінити. 

Редагування об’єктів векторної графіки відрізняється від налаштування 

растрових зображень. Відрізняючою особливістю векторних зображень є те, 
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що можна редагувати не тільки об0’єкти в цілому, але і їх елементи. Крім 

того є можливість створити єдиний малюнок з декількох зображень. 

При виділенні векторного малюнку на стрічці також з’являється 

вкладка Засоби малювання > Формат (рис. 6.9), але вона трохи відрізняється 

від приведеної на рис. 6.7. 

Будь-яке зображення має знаходитися у співвідношенні з текстом, бо в 

Word воно являється допоміжним засобом для оформлення тексту, 

підкреслення деталей. По цій причині для кожного зображення можна обрати 

режим взаємодії з текстом. В одному документі зображення  може бути 

фоновим і знаходитися за текстом, в іншому – текст може обтікати 

зображення по межам або по контуру. За умовчанням програма встановлює 

режим обтікання В тексті, при якому малюнок «розриває» текст. 

Для зміни режиму обтікання об’єкта текстом зробіть наступне: 

1. Виділіть графічний об0’єкт. 

2. Перейдіть на вкладку Засоби малювання > Формат на стрічці. 

3. В групі Впорядкувати клікніть на кнопці Обтікання текстом (рис. 6.10). 

4. Оберіть варіанта обтікання, серед яких є наступні: 

В тексті – зображення «розриває» текст; 

Навколо рамки – малюнок вписаний в прямокутник, текст обтікає його 

по рамці цього прямокутника; 

По контуру – текст обтікає малюнок по його межі; 

За текстом – малюнок буде грати роль фонового зображення; 

Перед текстом – малюнок буде розташований над текстом і закриє 

собою його частину. 

При необхідності можна змінити контур обтікання текстом. Для цього 

оберіть відповідну команду меню кнопки Обтікання текстом. При цьому 

навколо об’єкта з’явиться рамка з маркерами, переміщуючи які, можна буде 

змінити контур. 

Команда Допоміжні параметри розмітки меню кнопки Обтікання 

текстом відкриває вікно з допоміжними налаштуваннями положення 

малюнку (рис. 6.11). За допомогою цього вікна можна створити параметри 

для деяких варіантів обтікання. 

Робота з фігурами 

В Word можна не тільки редагувати, але й створювати нескладні 

об’єкти графіки (прямокутники, овали, лінії, стрілки, блок-схеми, виноски та 

інше), а також відповідним чином оформляти їх, використовуючи стилі,  

об’ємні ефекти та інше. 

Створення фігур 
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Щоб створити такий малюнок, зробіть наступне: 

1. Перейдіть на вкладку Вставка стрічки, в групі Ілюстрації на натисніть 

кнопку Фігури. Відкриється список доступних фігур (рис. 6.12). 

2. Клікніть в документі і не відпускаючи кнопку миші, переміщуйте 

вказівник в сторону до отримання об’єкту необхідного розміру. 

Відпустіть кнопку миші. 

3. Налаштуйте положення, розмір, а також інші параметри малюнка за 

допомогою вкладки Засоби малювання > Формат стрічки. 

При виділенні малюнка навколо нього з’являється рамка з маркерами. 

Сині круглі маркери дозволяють пропорційно змінювати розміри малюнка, 

сині квадратні маркери дають можливість робити це непропорційно. За 

допомогою жовтого ромбовидного маркера можна змінити деякі пропорції 

фігури. При підведенні вказівника миші до зеленого круглого маркера, 

з’являється кругла стрілка, використовуючи яку, можна обертати малюнок. 

Одним з широко використовуваних типів надпису являються виноски. 

За допомогою виносок можна помістити пояснення до ілюстрації або 

таблиці. Виноска складається з тексту і лінії, яка з’єднує текст з ілюстрацією, 

на яку вона вказує. 

Оформлення фігур 

Для оформлення фігур об’єктів векторної графіки можна 

використовувати стилі. Їх список знаходиться в групі Стилі фігур на вкладці 

Засоби малювання > Формат стрічки (рис. 6.13). 

В Word 2007 утримується біля 80 стилів для фігур. Якщо ви не 

знайдете серед них необхідного вам, то можете обрати колір, заливку, 

товщину контуру фігури та інше самостійно за допомогою команд меню 

кнопок Заливка фігури, які також знаходяться в групі Стилі фігур. 

Наприклад, в меню кнопки Заливка фігури і Контур фігури, які також 

знаходяться в групі Стилі фігур. Наприклад, в меню кнопки Заливка фігури є 

команда Текстури, за допомогою якої можна обрати тек струдля фігури (рис. 

6.14). 

Кнопка Ефекти тіні в однойменній групі на вкладці Засоби малювання 

> Формат дозволяє включати зображення тіні. При натисненні даної кнопки 

з’являється список доступних варіантів (рис. 6.15). За допомогою команди 

меню Колір тіні можна обирати колір тіні. Група кнопок, розташованих 

поряд, дозволяє змінювати положення тіні. 

Групи Об’єм відповідають за вибір ефектів для виділеного об’єкту (це 

налаштування недоступне для деяких фігур). Ефект можна обирати зі списку 
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кнопки Об’єм (рис. 6.16), а потім налаштувати його параметри: колір, 

глибину, напрямок, освітленість об’єкта і тип поверхні. 

Група кнопок, що розташовані поряд з кнопкою Об’єм, дозволяє 

повертати об’єкт. 

Надписи 

Надписи - це об’єкти вектор графіки, в які вставлено текст.  Вони 

допомагають оформити текст документу, зробити його більш наглядним. 

Надписи також підходять при створенні плакатів, об’яв, пояснень та ін.. В 

Word 2007 є велика кількість заготівок цих об’єктів. 

Для вставки заготівки надпису перейдіть на вкладку Вставка і в групі 

Текст натисніть кнопку Надпис (рис. 6.17). В вікні меню, що з’явилося, 

оберіть надпис необхідного типу і клікніть на ній кнопкою миші. Надпис 

буде вставлена в те місце документа, яке відповідає її типу. 

Якщо ви не знайшли серед заготівок необхідну, тоді можете створити 

надпис самостійно. Для цього в меню кнопки Надпис оберіть команду 

Намалювати надпис. Потім клікніть в необхідному місці робочої області і, 

утримуючи кнопку миші, намалюйте об’єкт необхідного розміру. З’явиться 

прямокутник з текстовим курсором всередині. 

З надписом можна працювати так само, як і з фігурами. При виділенні 

надпису на стрічці з’являється вкладка Робота з надписами > Формат, за 

допомогою якої можна задати стиль надпису, положення, застосувати ефекти 

тіні, об’єму та ін. 

Якщо вас не влаштовує прямокутник, в який За умовчанням 

вміщується текст надпису, ви легко можете змінити форму. Будь-яка фігура 

(за виключенням ліній, з’єднувальних і ламаних) може стати рамкою 

надпису. Для перетворення створеної фігури в надпис зробіть наступне: 

1. Виділіть векторний об’єкт. 

2. Клікніть по ньому правою кнопкою миші і в контекстному меню 

оберіть команду Додати текст. 

3. Введіть текст. Фігура перетворюється надпис (рис.6.18). 

Якщо текст надпису вже набраний, то не потрібно створювати нову 

фігуру і вставляти в неї символи. Можна виділити надпис і скористатися 

кнопкою Змінити фігуру > Формат. При натисненні цієї кнопки відкриється 

список доступних фігур. Якщо клікнути на фігурі, то текстова рамка надпису 

прийме форму обраної фігури. 

Діаграми 

Крім графічних файлів, в документи Word можна вставляти діаграми. 

За допомогою діаграм можна наглядно представити числові данні, наприклад 
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прослідкувати, як змінюються данні, побачити розвиток того чи іншого 

проекту в динаміці. Діаграми перетворюють схожі один на одного стовпці 

цифр в графічні об’єкти, які значно легше сприймати і приємніше вивчати. 

Для створення діаграми зробіть наступне: 

1. Встановіть курсор в місце, де необхідно вставити діаграму. 

2. Перейдіть на вкладку Вставка, в групі Ілюстрації натисніть кнопку 

Діаграма. 

3. У вікні Вставка діаграми, що з’явилось оберіть в списку зліва тип 

діаграми, а в списку справа – вид діаграми вказаного типу (рис. 6.19). 

В документі з’явиться діаграма (рис. 6.20) і відкриється вікно Excel з 

таблицею для вводу даних (рис. 6.21). В цю таблицю треба буде ввести 

числові значення і пояснення до них. 

При вставці діаграми на стрічці з’явиться три вкладки для роботи з 

діаграмою – Робота з діаграмами > Конструктор, Робота з діаграмами > 

Макет і Робота з діаграмами > Формат. За їх допомогою можна змінити тип 

вставленої діаграми, змінити данні (при цьому знову відкриється вікно Excel 

з таблицею, в якій треба змінити дані), обрати для діаграми макет, стиль, 

положення в тексті та інше. 

Об’єкти WordArt 

Серед типів графіки, що використовується в Word, особливе місце 

займають об’єкти WordArt. Це спеціальний текст, який можна 

використовувати для оформлення різноманітних документів Word. 

Наприклад, з його допомогою можна створювати заголовки, оформити 

рекламну об’яву, брошуру. Різнобарвний об’єкт WordArt – прекрасний засіб 

для привернення уваги. 

В Word є спеціальні інструменти для редагування даних фігур. Ви 

можете розтягувати, стискати, згинати. Вписувати їх в різні геометричні 

фігури. Крім того, можна змінювати колір, заливку, товщину ліній, наявність 

тіні. 

Щоб вставити в документ об’єкт WordArt, зробіть наступне: 

1. Перейдіть на вкладку Вставити стрічки, в групі Текст клікніть на 

кнопці WordArt. 

2. В меню, що з’явилося клікніть на потрібному типі об’єкту (рис. 6.22). 

3. У вікні Зміна тексту WordArt, що відкрилося введіть текст надпису 

(рис.6.23). 

4. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити ввід. Об’єкт WordArt 

відобразиться в робочому вікні (рис.6.24). 
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Тепер можете редагувати цей надпис за допомогою вкладки, що 

з’явиться Робота з об’єктами WordArt > Формат на стрічці. Ви можете 

змінювати форму, параметри і напрямок тексту, змінювати стилі об’єкту, 

проміжки між буквами та інше. Елементи, які складають об’єкти SmartArt, 

можна змінювати окремо, наприклад використовувати засоби WordArt для 

оформлення тексту. 

Об’єкти SmartArt 

Об’єкти SmartArt – новий тип графічних об’єктів, доступний 

користувачам Word 2007. Такі об’єкти являються чимось середнім між 

діаграмами і фігурами. Одні дають можливість представити різну 

інформацію у вигляді зручних графічних блоків. 

Для вставки в документ об’єкта SmartArt зробіть наступне: 

1. Перейдіть на вкладку Вставка стрічки і в групі Ілюстрації натисніть 

кнопку SmartArt. 

2. У вікні, що відкрилося оберіть в лівій частині тип об’єкту, а в середній 

– вид об’єкта вказаного типу (рис. 6.25) 

Дуже зручно, що у вікні вибору об’єкту приводиться його опис. 

Наприклад, варіант Воронка з розділу Зв’язок назначений, щоб акцентувати 

увагу на концепціях, які сходяться в єдине ціле(рис. 6.26), а об’єкт 

Розходженні стрілки, також знаходяться в розділі Зв’язок, назначені для 

оформлення двох протилежних по змісту ідей, між якими треба зробити 

вибір (рис. 6.27). 

3. Після додавання об’єкту SmartArt в документ можна ввести текст в 

поля, відмічені як [Текст]. Це можна зробити як безпосередньо в 

області об’єкту, так і використовуючи спеціальну область задач 

Введіть текст (рис. 6.28). 

Для об’єктів SmartArt передбачені дуже широкі можливості 

форматування: можна змінити кольорову гамму, використовуючи стилі, 

додавати додаткові ефекти. 
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РОЗДІЛ 3. РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОНИХ ТАБЛИЦЬ 

MICROSOFT EXCEL 2010 (2007) 

3.1. Основи Excel 

Документи Excel називаються робочими книгами. В одній робочій книзі 

може знаходитися стільки аркушів, скільки дозволяє наявний об'єм пам'яті. 

Ці сторінки діляться на робочі аркуші (звичайний лист у вигляді електронної 

таблиці, що включає рядки і стовпці) і аркуші діаграм (спеціальний лист, що 

включає єдину діаграму). 

У більшості випадків ви будете мати справу з робочими аркушами. У 

колишніх версіях Excel кожен робочий аркуш складається з 65536 рядків і 

256 стовпців. Нумерація рядків в Excel починається з 1, а нумерація стовпців 

- з А. Після того як Excel вичерпає весь запас літер алфавіту для нумерації 

стовпців, використовуються комбінації літер АА, АВ і т.д. З появою Excel 

2007 гранична кількість рядків і стовпців в одній робочій таблиці істотно 

зросла. Сучасний робочий аркуш може включати до 1048576 рядків і до 

16384 стовпців. Для нумерації рядків застосовуються числа від 1 до 1048576, 

стовпців - від А до ХFD.  

Перетин рядків і стовпців утворює осередки. Доступ до певної комірки 

здійснюється на основі її адреси, який обчислюється на основі відповідних 

рядка та стовпця. Адреса клітинки, що знаходиться в лівому верхньому кутку 

робочого аркуша - А1.  

Формули 

Осередок в таблиці Excel може містити числа, текст, формули або 

нічого з вищезгаданого. За допомогою формул Excel отримує інструкції з 

виконання обчислень на основі даних, що знаходяться в інших осередках. 

Наприклад, можна сконструювати формулу, яка виконує додавання перших 

десяти значень, що знаходяться в стовпці А, з подальшим відображенням 

результату у клітинці, яка містить формулу.  

При складанні формул застосовуються стандартні арифметичні 

оператори: + (плюс), - (мінус), * (помножити) і / (розділити). Також можуть 

використовуватися спеціальні вбудовані функції, що дозволяють добитися 

необхідного результату без особливих зусиль. Наприклад, Excel надає доступ 

до функцій, які забезпечують складання набору значень, обчислення 

квадратного кореня, обчислення щомісячних відсотків за вкладами і навіть 

обчислення поточного часу.  

Активні комірки та діапазони 

В Excel одна з комірок отримує статус активної. Активна комірка – це 

виділена комірка, причому її границя товстіше, ніж границі всіх інших 
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комірок. Вміст цього осередку відображається в рядку формул. Можна 

виділити групу (або діапазон) осередків шляхом клацання мишею з 

наступним перетягуванням вказівника миші. Потім можна ввести команду, 

яка виконує якісь дії по відношенню до активної клітинки або діапазону 

комірок. 

Виділений діапазон зазвичай представляє групу суміжних клітинок, 

хоча і необов'язково. Для виділення несуміжних клітинок виділіть першу 

клітинку (або групу), потім, утримуючи клавішу <Ctrl> , перетягуйте 

вказівник для виділення іншого осередку або групи осередків.  

Робота з клавіатурою 

Більшість користувачів Excel всю роботу виконують виключно за 

допомогою миші. Таблиця клавіш швидкого доступу: 

Клавиши быстрого 

доступа 

Выполняемое действие 

<Ctrl+A> Виділити все 

<Ctrl+B> Застосувати чи відмінити виділеня тексту 

напівжирним стилем 

<Ctrl+C> Копиювати виділену область  

<Ctrl+F> Знайти  

<Ctrl+G> або <F5> Перейти 

<Ctrl+H> Заменити 

<Ctrl+I> Застосувати чи відмінити виділення тексту 

курсивом 

<Ctrl+O> або <Ctrl+F12> Відкрити документ 

<Ctrl+P> Друк  

<Ctrl+S> або <Shift+F12> Зберегти 

<Ctrl+U> Застосувати чи відмінити виділення тексту 

підкресленням 

<Ctrl+V> Вставити вміст буфера обміну  

<Ctrl+W> або <Ctrl+F4> Закрити активну робочу книгу  

<Ctrl+X> Вирізати 

<Ctrl+Y> або <F4> Повторити останню дію 

<Ctrl+Z> Відмінити останню дію 

<F1> Відобразити підказку 

<Ctrl+F1> Приховати чи відобразити команди, що 

знаходяться на стрічці 

<F2> Режим редагування активної комірки 
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3.2. Використання файлів робочих книг 

Робота з файлами є важливим аспектом використання будь-якого 

програмного забезпечення. Файли Microsoft Excel називаються робочими 

книгами, або просто книгами. 

Автоматичне розташування вікон 

Якщо потрібно, щоб всі вікна відкритих робочих книг відображалися 

на екрані, можете їх розташувати (з одночасною зміною розмірів) вручну. 

Для відображення всіх відкритих книг на екрані Excel виконайте наступне:  

1. Виберіть вкладку стрічки Вид (View).  

2. Клацніть на кнопці Упорядкувати все (Arrange All). Після цього Excel 

відображає діалогове вікно Розташування вікон (Atrange Windows). 

3. Виберіть один з перемикачів: Поруч (Tiled), Зліва направо (Horizontal), 

Зверху вниз (Vertical) або Каскадом (Cascade).  

4. Клацніть на кнопці ОК.  

Порада: Поточне розташування відкритих робочих книг можна 

зберегти з метою його використання в подальшому (див. також розділи 

«Використання файлу робочої області» та «Порівняння двох робочих книг»).  

Зміна стандартного розташування файлу 

При повторному відкритті документа Excel в діалоговому вікні 

Відкриття документа (Open) за умовчанням відкривається вміст папки Мої 

документи (My Documents) (Windows XP) або Documents (Документи) 

(Windows Vista).Якщо найбільш часто використовувані документи 

знаходяться в іншій папці, скористайтесь можливостями вікна Відкриття 

документа для вибору іншої початкової папки. Для зміни папки, заданої за 

замовчуванням, виконайте наступне:  

1. Клацніть на кнопці Office, потім клацніть на кнопці Параметри Excel 

(Excel Options). Після цього з'явиться діалогове вікно Параметри Excel 

(Excel Options). Параметри в цьому вікні розподілені по розділах, назви 

яких відображаються в лівій частині діалогового вікна.  

2. Виберіть розділ Збереження (Save).  

3. У полі Розташування файлів за замовчуванням (Default File Location) 

вкажіть шлях до нового початкового розташуванню відкритих 

документів. Наприклад, якщо ви збираєтеся розміщувати документи в 

папці з назвою Excel, що знаходиться в папці Мої документи (My 

Documents) або Документи (Documents), додайте назву підпапки \ Excel 

в дорогу, заданий за замовчуванням. При цьому повний шлях буде 

виглядати наступним чином: С: \ Users \ ім'я користувача \ документи \ 
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Excel (C: \ Users \ Username \ Documents \ Excel), де ім'я_користувача 

ідентифікує користувача локального комп'ютера.  

4. Клацніть на кнопці ОК. 

 

3.3. Порівняння двох робочих книг 

Іноді у вашому розпорядженні опиняються дві версії робочої книги, і 

виникає необхідність порівняти їх. В Excel реалізована зручна функція, що 

забезпечує послідовне порівняння двох документів. Для використання цієї 

функції виконайте наступне:  

1. Відкрийте робочі книги, які потрібно порівняти.  

2. Оберіть вкладку Вигляд (View) на стрічці, потім щелкнітена кнопці 

Поруч (View Side by Side). Після цього Excel розташує вікна двох 

робочих книг одне над іншим. Якщо відкрито більше двох робочих 

книг, Excel відобразить діалогове вікно, в якому можна вибрати назву 

робочої книги, яка буде порівнюватися з активною книгою.  

3. Клацніть на ярличку аркуша кожної робочої книги для відображення 

порівнюваних даних.  

4. На вкладці Вигляд (View) клацніть на кнопці Синхронна прокрутка 

(Synchronous Scrolling) для включення / відключення синхронної 

прокручування. Якщо синхронна прокрутка активна, рядки та стовпці 

двох порівнюваних робочих аркушів прокручуються одночасно.  

5. Клацніть на кнопці Відновити розташування вікна (Reset Windows 

Position) на вкладці Вигляд (View), що дозволить гарантувати однакові 

розміри вікон робочих книг, а також їх вирівнювання по горизонталі. 

Необхідність у використанні цієї кнопки виникає в тому випадку, коли 

змінилися розміри вікон в поточному робочому сеансі.  

 

Створення нової робочої книги 

Після запуску Excel автоматично створюється нова (порожня) робоча 

книга, яка отримує назву Книга1 (Book1). Якщо ви маєте намір почати «з 

нуля», скористайтеся порожньою робочою книгою.  

Якщо потрібно створити нову порожню книгу, скористайтеся одним із 

таких способів:  

 натисніть клавіші <Ctrl+N> ;  
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 клацніть на кнопці Office, виберіть пункт меню Створити (New), потім 

у вікні виберіть піктограму Нова книга (Blank Workbook), після чого 

клацніть на кнопці Створити (Create).  

 

Створення нових вікон (представлень) книги 

Часом виникає необхідність в одночасному перегляді двох частин 

робочої книги. Або потрібно одночасний доступ до декількох аркушів 

робочої книги. Для виконання цих завдань потрібно створити кілька вікон 

для однієї і тієї ж робочої книги.  

Для створення нового подання активної робочої книги оберіть вкладку 

Вигляд (View) на стрічці, потім клацніть на кнопці Нове вікно (New 

Window). Після цього з'явиться нове вікно, в якому відображається активна 

робоча книга. З метою полегшення ідентифікації вікон після назви книги 

додається двокрапка і номер. 

3.4. Відкриття робочої книги 

При відкритті робочої книги в Excel його вміст повністю 

завантажується в оперативну пам'ять і будь-які зміни, внесені користувачем, 

відображаються тільки на копії, що зберігається в оперативній пам'яті. 

3.5. Захист робочої книги 

В Excel підтримується багаторівнева система захисту, що дозволяє 

зберегти плоди вашої тяжкої праці. Нижче перераховані способи захисту 

робочих книг. Ви можете:  

 захистити робочу книгу від сторонніх очей;  

 запобігти перезапис файлу робочої книги з тим же ім'ям;  

 захистити структуру робочої книги (контроль операцій над аркушами 

робочої книги);  

 захистити вікна робочих книг (контроль зміни розмірів і позиції вікон 

робочих книг, а також створюваних користувачем уявлень робочих 

книг).  

Захист робочої книги від сторонніх очей  

Якщо потрібно запобігти відкриття або зміни робочої книги з боку не 

уповноважених на подібні дії користувачів, виконайте наступне:  

1. Відкрийте робочу книгу або виберіть вже відкриту робочу книгу, яку 

плануєте захистити.  
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2. Клацніть на кнопці Office, потім виберіть пункт меню Зберегти як 

(Save As). При цьому Excel відобразить діалогове вікно Збереження 

документа (Save As).  

3. Клацніть на кнопці Сервіс (Tools), потім у відображеному меню оберіть 

пункт Загальні параметри (General Options). В результаті відобразиться 

діалогове вікно Загальні параметри (General Options).  

4. У полі Пароль для відкриття (Password to Open) вкажіть пароль, 

необхідний для відкриття робочої книги.  

5. У полі Пароль для зміни (Password to Modify) введіть пароль, який 

потрібно буде ввести перед перезаписом поточної робочої книги. 

Довжина паролів може досягати 15 символів, причому вони чутливі до 

регістру символів.  

6. Клацніть на кнопці ОК. Програма Excel попросить ввести пароль 

повторно для його підтвердження.  

7. Повторно введіть пароль. 

8. Windows XP. У списку Папка (Look In) оберіть папку, в якій буде 

збережена робоча книга, після чого клацніть на кнопці Зберегти (Save). 

9. Якщо зберігається робоча книга під ім'ям раніше збереженої робочої 

книги, відповідайте ствердно на запит про перезапис файлу.  

Для видалення паролів робочої книги повторіть попередні дії, тільки в 

пп. 4 і 5 видаліть паролі. 

У діалоговому вікні Загальні параметри (General Options) є інші 

параметри, що забезпечують захист робочої книги. При установці прапорця 

Завжди створювати резервну копію (Always Create a Backup) перед 

збереженням робочої книги створюється резервна копія. Якщо встановити 

прапорець Рекомендувати доступ лише для читання (Read Only 

Recommended), після відкриття робочої книги відображається повідомлення, 

що містить рекомендацію відкрити робочу книгу в режимі читання. 

Користувач може ігнорувати таку пропозицію. 

 

Захист структури або вікна робочої книги 

Для захисту структури робочої книги чи властивостей вікна від 

випадкової або навмисної зміни виконайте наступне:  

1. Оберіть вкладку Рецензування (Review) на стрічці, потім клацніть на 

кнопці Захистити книгу (Protect Workbook). На екрані з'явиться 

діалогове вікно Захист структури й вікон (Protect Workbook).  

2. Призначення прапорців в цьому діалоговому вікні таке:  
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 структура (Structure) - запобігання будь-яких змін аркуша 

робочої книги: додавання, видалення, переміщення, 

перейменування, приховування та скасування приховування;  

 вікна (Windows) - запобігання переміщення або зміни розмірів 

для вікна робочої книги.  

3. Якщо потрібна висока ступінь захисту, введіть пароль у полі для тексту 

Пароль (Password), потім клацніть на кнопці ОК. Коли з'явиться запит 

на підтвердження пароля виконайте відповідні дії. 

4. Клацніть на кнопці ОК.  

Якщо потрібно зняти захист з структури або вікна робочої книги, 

оберіть вкладку Рецензування (Review) на стрічці, потім клацніть на кнопці 

(позначена символом замочка) Захистити книгу (Protect Workbook). Якщо не 

був зазначений пароль при установці захисту, все буде зроблено в 

автоматичному режимі. В іншому випадку Excel попросить ввести пароль.  

 

Збереження файлів 

У процесі збереження робочої книги відбувається перенесення копії 

книги в оперативній пам'яті на жорсткий диск - перезапис попередньої копії 

робочої книги. Якщо ж збереження робочої книги здійснюється вперше, 

відображається діалогове вікно Збереження документа (Save As).  

Для збереження документів робочих книг в Excel 2007 

використовується новий формат, заданий за замовчуванням. Цей формат 

заснований на мові Extensible Markup Language (XML). В якості файлового 

формату додатків Office 2007 використовується дозвіл XML, зване Office 

Open XML. Якщо робоча книга зберігається у форматі Office Open XML, 

будуть збережені всі об'єкти, включені до складу документа (формули, 

форматування, діаграми, таблиці та макроси). Формати XML і Office Open 

XML засновані на тексті на відміну від двійкових форматів, що 

застосовуються в ранніх версіях програм Office. 

При роботі з цими форматами від користувача не потрібно яке-небудь 

знання мови XML або пристроя формату Office. Просто корисно знати, що 

Excel 2007, як і більш ранні версії, зберігає файли з різними розширеннями 

імен (залежно від обраного типу файлу).            

Запам'ятайте: на відміну від попередніх версій в Excel 2007 робочі 

книги або шаблони, які включають макроси (сценарії, покликані розширити 

можливості Excel), зберігаються у файлах, структура яких відмінна від 

файлів, які містять макроси. При спробі збереження робочої книги або 

шаблону з макросами в форматі, що не підтримує макроси (.хlsx або .хltx), 
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Excel надає можливість зберегти ці файли без макросів або вибрати формат, 

який підтримує макроси (.хlsm або.хltm).  

 

Збереження робочої книги в іншому форматі 

Якщо передбачається робота з книгою користувачів, додатки яких не 

підтримують формат Excel 2007, буде потрібно зберегти її у відповідному 

форматі.  

В Excel забезпечується збереження вмісту робочої книги за допомогою 

багатьох файлових форматів, відмінних від Excel, наприклад, у текстовому 

форматі з роздільниками у вигляді знаків табуляції або ком, html і в 

стандартному форматі xml. 

Для збереження робочої книги в іншому форматі виконайте наступне:  

1. Клацніть на кнопці Office, потім оберіть команду Зберегти як (Save As).  

2. У розкритому списку Тип файлу (Save As Type) оберіть формат, в якому 

буде збережений файл. Наприклад, для збереження файлу у форматі 

ранніх версій Excel оберіть пункт Книга Excel 97-2003 (Excel 97-2003 

Workbook).  

3. Клацніть на кнопці Зберегти (Save). 

Запам'ятайте: при спробі збереження робочої книги, що включає 

властивості, які не підтримуються обраним файловим форматом, Excel 

відображає попереджувальне поведомлення. Якщо обрано формат більш 

ранньої версії Excel, відображається діалогове вікно перевірки сумісності, в 

якому відображається перелік можливостей, які будуть загублені при 

переході до цього формату. 

 

Переключення між відкритими робочими книгами 

Якщо здійснюється робота одночасно з декількома робочими книгами, 

як правило, відповідні вікна максимізовані, тому можлива одночасна робота з 

однією книгою.  

Для перемикання між вікнами робочих книг скористайтесь одним з 

таких методів:  

 оберіть вкладку Вигляд (View) на стрічці, потім клацніть на кнопці 

Перейти в інше вікно (Switch Windows), після чого оберіть одне з імен 

робочих книг в відображеному меню;  

 натисніть клавіші <Ctrl+F6> або <Ctrl+Tab> для циклічного обходу 

вікон робочих книг. 
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3.6. Використання файлу робочої області 

Термін робоча область означає структуру, яка притаманна всім 

відкритим робочим книгам, та визначає їх положення на екрані, а також 

розміри вікон. 

Користувач може працювати над проектом, що включає дві чи більше 

робочих книг, причому задається однакове розташування вікон робочих книг, 

що полегшує подальший доступ. Це завдання вирішується шляхом 

збереження всієї робочої області в одному файлі. Після відкриття файлу 

робочої області Excel розташовує робочі книги у тому порядку, який був 

визначений при збереженні робочої області.  

 

Збереження файлу робочої області  

Для збереження робочої області виконайте наступне:  

1. Оберіть вкладку Вигляд (View) на стрічці, потім клацніть на кнопці 

Зберегти робочу область (Save Workspace). Після цього з'явиться 

діалогове вікно Зберегти робочу область (Save Workspace).  

2. Скористайтеся ім'ям файлу, люб'язно запропонованим Excel 

(наприклад, resume.xlw або resume) або введіть інше ім'я в полі Ім'я 

файлу (File Name).  

3. Windows XP. У списку Папка (Save In) відкрийте папку, в якій буде 

збережена робоча область.  

4. Клацніть на кнопці Зберегти (Save).  

Увага: У файлі робочої області знаходяться не робочі книги, а 

інформація, необхідна для відтворення робочої області. Програма Excel 

зберігає робочі книги у стандартних файлах робочих книг.  

 

3.7. Шаблоны рабочих книг 

Шаблон робочої книги – це робоча книга, яка містить один чи декілька 

робочих аркушів, для котрих задано форматування та потрібні формули. Ці 

робочі аркуші можуть застосовуватися для введення даних і отримання 

результатів. Шаблони робочих книг підтримують всі можливості Excel, 

включаючи діаграми, формули і макроси. До складу Excel також включені 

шаблони, що автоматизують завдання щодо заповнення рахунків-фактур, 

калькуляцій та накладних. Додаткові шаблони можна знайти в Інтернеті. 

Можна також створити власний шаблон «з нуля» або на основі існуючої 

робочої книги.  
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Створення шаблону робочої книги  

Для збереження робочої книги у вигляді шаблону виконайте наступне:  

1. Клацніть на кнопці Office, потім оберіть команду Зберегти як (Save As).  

2. У списку Тип файлу (Save As Type) оберіть пункт Шаблон Excel (Excel 

Template).  

3. Якщо шаблон буде збережено в папці папки Templates в Windows XP, 

Excel відображає папку Templates в розкритому списку Тека (Save). 

Оберіть підпапку в цьому списку.  

4. У полі Ім'я файлу (File Name) введіть ім'я шаблону, потім клацніть на 

кнопці Зберегти (Save). Після цього Excel збереже шаблон у файлі з 

розширенням .хltx. Якщо до складу шаблону входять макроси, Excel 

надасть користувачеві можливість зберегти шаблон без макросів або 

зберегти його у форматі, який підтримує макроси (.хltm). Див також 

розділ «Збереження файлів».  

Можна зберегти шаблон у форматі більш ранніх версій Excel. На 

другому етапі оберіть формат Шаблон Excel 97-2003 (Excel 97-2003) у 

розкритому списку Тип файлів (Save As Type).  

 

Створення робочої книги на основі шаблона 

При створенні нової робочої книги на основі шаблону Excel робить 

копію шаблону в оперативній пам'яті, завдяки чому шаблон, що знаходиться 

на диску залишається в цілості й схоронності. Задане за замовчуванням ім'я 

робочої книги створюється на основі назви шаблону з доданим до нього 

числом. Наприклад, якщо створюється нова робоча книга, яка заснована на 

шаблоні з назвою Report.xltx, робочій книзі за замовчуванням присвоюється 

ім'я Report1.xlsx. При першому збереженні робочої книги, створеної на 

основі шаблону, Excel відображає діалогове вікно Збереження документа 

(Save As).Тим самим користувачеві надається можливість перейменувати 

файл.  

Для створення робочої книги на основі шаблону виконайте наступне:  

1. Клацніть на кнопці Office, потім оберіть пункт меню Створити (New). 

Після цього на екрані відобразіться діалогове вікно Створення книги 

(New Workbook). 

2. У списку, який знаходится в лівій частині вікна, оберіть категорію 

шаблонів. Доступні наступні категорії:  

 Порожні та останні (Blank and Recent). Ця категорія задана за 

умовчанням. Тут же можна обрати шаблон з групи шаблонів 
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Нещодавно використані шаблони (Recently Used Templates). 

Оберіть потрібний шаблон і клацніть на кнопці Створити (Create) 

для відкриття файлу шаблону.  

 Встановлені шаблони (Installed Templates). У цій категорії 

знаходится колекція шаблонів, встановлених в системі. Оберіть 

потрібний шаблон і клацніть мишкою на кнопці Створити 

(Create) для створення копії обраного шаблону.  

 Мої шаблони (My Templates). У цій категорії знаходяться 

шаблони, які булі раніше збережені в папці Templates чи в 

підпапці цієї папки. Після клацання на назві цієї категорії 

відображається діалогове вікно Створити (New). Шаблони, які 

знаходяться в папці Templates, знаходяться на вкладці Мої 

шаблони (My Templates). Якщо збережені шаблони знаходяться в 

одній чи більшій кількості підпапок папки Templates, назви ціх 

підпапок виступають в якості назв вкладок в діалоговому вікні 

Створити. Оберіть шаблон на вкладці та клацніть на кнопку ОК. 

Після цього Excel відкриє копію шаблону.  

 З існуючого документа (New from Existing). Ця категорія 

забезпечує застосування будь-якої робочої книги в якості 

шаблону, а також використання файлів шаблонів, які не 

знаходяться в папці Templates. Після клацання на кнопці З 

існуючого документа (New from Existing) відобразиться діалогове 

вікно Створення з наявної книги (New from Existing Workbook). 

Перейдіть до папки, яка зберігає файл, котрий буде 

використовуватися в якості шаблону, оберіть його, потім 

клацніть на кнопці Створити новий (Create New). Після цього 

Excel відкриє копію файлу.  

 Microsoft Office Online. Якщо встановлено підключення до 

інтернету, можна вибрати одну з категорій на сайті Microsoft, 

після чого Excel відобразить перелік шаблонів, які знаходяться в 

обраній категорії. Оберіть шаблон, потім клацніть на кнопці 

Завантажити (Download), після чого Excel відкриє копію 

шаблону.  

3. Збережіть робочу книгу після введення необхідних даних в копію 

шаблону (див. також розділи «Збереження робочої книги» та 

«Створення шаблону робочої книги»).  

 

Створення шаблону робочої книги, заданого за замовчуванням 
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Можна створити шаблон робочої книги, заданий за умовчанням, який 

буде визначати форматування чи зміст нових (порожніх) робочих книг, що 

відкриваються після запускання Excel. Кожна нова (порожня) робоча книга 

буде основана на шаблоні робочої книги, заданому за замовчуванням. Цей 

шаблон буде використовуватися замість шаблону робочої книги, заданого за 

замовчуванням на етапі встановлення Excel. 

Для створення шаблону робочої книги, заданого за замовчуванням, 

виконайте наступне: 

1. Створіть нову робочу книгу. 

2. Додайте чи видаліть стільки робочих аркушів, скільки потрібно – ці 

аркуші будуть входити в склад нової робочої книги. 

3. При бажанні можна відключити відображення сітки. 

4. Використайте потрібне форматування, назви аркушів, текст, стилі та ін. 

5. Оберіть нову тему для шаблону, якщо вам подобається тема, задана за 

замовчуванням. 

6. Клацніть на кнопці Office, оберіть команду Зберегти як (Save As), потім 

оберіть пункт Шаблон Excel (Excel Template) у відкриваючому списку 

Тип файлу (Save As Type). 

7. Windows XP. У відкриваючому списку Тека (Save In) знайдіть папку 

xlstart. Програма Excel може використовувати декілька подібних папок, 

а також відкривати всі файли, що знаходяться в цих папках на момент 

запускання. Зазвичай папки xlstart знаходяться тут: С: \ Documents and 

Settings \ ім’я_користувача \ Application Data \ Microsoft \ Excel (тут 

ім’я_користувача – це ім’я, під яким користувач зареєстрований в 

системі) і в папках, що знаходьяться тут: С: \ Program Files \ Microsoft 

Office \ Office 12. 

8. В полі Ім’я файлу (File Name) введіть ім’я book.xlt. 

9. Клацніть на кнопці Зберегти (Save). 

Всі нові (порожні) робочі книги, створені в подальшому, будуть 

представляти собою копії робочої книги book.xlt, яка була збережена у п.9. 

Файл book.xlt можна відредагувати чи просто видалити. 

 

Використання аркушів книги 

Кожна робоча книга містить декілька робочих аркушів, які частіше 

всього називаються просто аркушами. Назви аркушів відображаються на 

ярликах в нижній частині вікна книги. У даній главі ви ознайомитеся з 

деякими корисними функціями, які використовуються при роботі з 

аркушами. 
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Активізація аркуша 

Перш ніж виконувати які-небудь дії по відношенню до аркуша, 

потрібно його активувати. Для цього просто клацніть мишкою на 

відповідному ярлику. Якщо ярлик потрібного аркушу невидимий, 

використовуйте кнопки прокручування ярлика. Для активування другого 

аркуша можна використовувати наступні клавіші швидкого доступу: 

 <Ctrl+PgUp> - активування попереднього аркуша (при його наявності); 

 <Ctrl+PgDn> - активування наступного аркуша (при його наявності). 

 

Додавання нового аркуша 

Додати аркуш у робочу книгу можна за допомогою одного з наступних 

способів: 

 Клацніть на кнопці Вставити аркуш (Insert Workbook), яка знаходиться 

правіше від ярлика останнього аркуша в робочій книзі; 

 Натисніть клавіші <Shift+F11>. 

Незалежно від обраного способу, Excel додає в робочу книгу 

новий аркуш і придає йому статус активного. При цьому 

привласнюється стандартне ім’я в форматі Аркушn, де n – порядковий 

номер аркуша. 

 

Перейменування аркушів 

Програма Excel називає аркуші стандартним способом: Аркуш1, 

Аркуш2 і т.д. Зміна подібного порядку найменування полегшить 

ідентифікацію аркуша в наступному. Для зміни назви аркуша виконайте 

наступне: 

1. Клацніть мишкою двічі на ярлику аркуша чи клацніть на ньому правою 

кнопкою миші і в меню, що з’явилося, оберіть пункт Перейменувати 

(Rename). Незалежно від обраного метода виділяється текст ярлика. 

2. Введіть нове ім’я аркуша безпосередньо на ярлику. 

Запам’ятайте: довжина назви аркуша не може перевищувати 31 

символ. В назви можуть входити пропуски, але в той же час не допускається 

використання наступних символів: [ ] (квадратні скобки), : (двокрапка), / 

(коса риска), \ (зворотна коса риска), ? (знак питання) та * (зірочка). 

 

Зміна кольору ярликів 

Програма Excel дозволяє змінити колір ярликів аркушів. Ця можливість 

може використовуватися, наприклад, для швидкої ідентифікації аркуша за 



73 

 

"Офісні комп’ютерні технології" 

C:\Users\McSym\Диск Google\ВСЯ МОЯ РАБОТА\Дисципліни\Маркін М.О\1. Офісні комп'ютерні технології\Лекції\ЛЕКЦІЇ.docx 

кольором. Для того щоб пофарбувати ярличок аркуша в той чи інший колір, 

виконайте наступне: 

1. Оберіть ярличок аркуша, який потрібно зафарбувати. 

2. Клацніть правою кнопкою миші, потім оберіть пункт Колір ярличка 

(Tab Color) у вікні, що з’явиться. 

3. Оберіть колір ярличка у вікні, де вказуватимуться кольори. 

Для того, щоб відмінити зафарбовування ярличка, виконайте ті ж самі 

дії, але у вікні, де вказуватимуться кольори оберіть опцію Немає кольора (No 

color). 

Запам’ятайте: при виділенні ярличка з кольоровим кодуванням назва 

аркуша підкреслюється лінією того ж кольору. Ярличок фонового кольору 

вказує на те, що даний аркуш не являється активним. 

 

Копіювання аркуша 

Аркуш можна скопіювати, потім помістити копію в початкову робочу 

книгу чи в іншу робочу книгу. Для цього скористайтеся одним з наступних 

методів: 

 Клацніть правою кнопкою миші на ярлику аркуша, потім оберіть 

команду Перемістити/скопіювати (Move or Copy)  у меню, що 

відобразилось. Програма Excel відкриє діалогове вікно Перемістити чи 

Скопіювати. Оберіть місцезнаходження для копії у розкритому списку 

В книгу (To Book) (для копіювання аркуша в нову чи іншу відкриту 

робочу книгу) або у списку Перед аркушем (Before Sheet). Можете 

також обрати опції в обох списках. Переконайтеся в тому, що 

встановлений прапорець Створити копію (Create a Copy). Клацніть на 

кнопці ОК для створення копії. 

 Клацніть на ярличку аркуша, натисніть клавішу <Ctrl>, потім 

перетягніть аркуш в потрібне вам місце в робочій книзі. В процесі 

перетягування вказівник миші набуває вигляд маленького аркуша зі 

знаком «плюс», на який вказує маленька стрілка. Для використання 

цього метода в цілях копіювання аркуша в наступну відкриту робочу 

книгу слід спочатку розташувати книги відповідним чином (див. також 

розділ «Автоматичне розташування вікон») 

Запам’ятайте: для копіювання аркуша в необхідну робочу книгу 

обидві книги повинні бути відкриті. 

При необхідності Excel змінює назву скопійованого аркуша, роблячи 

його унікальним для даної книги. Наприклад, при копіюванні аркуша 
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Аркуш1 (Sheеt1) в книгу, яка вже містить аркуш з таким ім’ям, Excel 

присвоює скопійованому аркушу ім’я Аркуш1(2) (Sheеt1(2)), яке можна 

змінити (див. також розділ «Перейменування аркушів»). 

 

Видалення аркушів 

Для видалення аркуша клацніть правою кнопкою миші на ярлику 

аркуша, після чого оберіть пункт Видалити (Delete) у з’явленому 

контекстному меню. Якщо видалений аркуш містить дані (або ж 

потребується видалити всі дані на аркуші), Excel попросить підтвердження 

видалення аркуша. В кожній книзі повинен знаходитися, принаймні, один 

аркуш, тому при спробі видалити єдиний аркуш на екрані з’явиться 

відповідне повідомлення.  

Порада: для того, щоб видалити одразу декілька аркушів, натисніть 

клавішу <Ctrl> та, утримуючи її натиснутою, виділіть аркуші, які слід 

видалити. Для того, щоб виділити групу послідовно розташованих аркушів, 

клацніть на ярличку першого аркуша, потім натисніть клавішу <Shift> та, 

утримуючи її натиснутою, клацніть мишкою на ярличку останнього аркуша. 

Увага! Видаляючи аркуш, ви знищуєте його назавжди. В програмі 

Excel це одна з небагатьох операцій, яку неможливо відмінити, тому перед 

видаленням аркушів обов’язково збережіть книгу. Випадково знищивши 

аркуші, ви зможете в будь-який момент повернутися до збереженої версії 

файлу.  

 

3.8. Закріплення заголовків рядків і стовпців 

Багато аркушів забезпечені заголовками рядків і стовпців. При 

прокручуванні подібних аркушів заголовки рядків і стовпців поступово 

зникають з поля зору. Програма Excel пропонує зручне рішення цієї 

проблеми, яке складається в закріпленні  рядків та/або стовпців.  

Для того, щоб закріпити рядки чи стовпці таблиці, виконайте наступне: 

1. Встановіть табличний курсор нижче рядка і правіше стовпця, які слід 

закріпити. Для того, щоб закріпити різні області аркуша, скористайтеся 

одним з наступних методів: 

 наприклад, щоб закріпити рядок 1 і стовпчик А, встановіть 

вказівник на комірку В2; 

 щоб закріпити тільки рядки аркуша, встановіть вказівник комірки 

таблиці в стовпці А нижче тих рядків, які потрібно закріпити; 
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 щоб закріпити тільки стовпці, виділіть комірку, розташований в 

рядку 1 справа від стовпця, котрий необхідно закріпити. 

2. Оберіть вкладку Вид (View) на стрічці. 

3. Клацніть на кнопці Закріпити області (Freeze Panes), потім оберіть 

пункт меню Закріпити області (Freeze Panes). На аркуші з’являться 

чорні лінії, відокремлюючі закріплені рядки і стовпці від іншої частини 

електронної таблиці. При гортанні аркуша закріплені рядки та стовпці 

завжди залишаються видимими. 

Для того, щоб зняти закріплення рядків чи стовпців, повторіть пп. 2 і 3, 

але в п. 3 оберіть в меню команду Зняти закріплення областей (Unfreeze 

Panes). Див. також розділ «Розділення вікна». 

Швидкий шлях: Для швидкого закріплення верхнього рядка чи 

першого стовпця оберіть вкладку Вид (View) на стрічці, клацніть на кнопці 

Закріпити області (Freeze Panes), потім в меню оберіть пункти Закріпити 

верхній рядок (Freeze Top Row) або Закріпити верхній стовпець (Freeze First 

Column). Користь цих опцій пояснюється тим, що дані часто зберігаються на 

аркушах таким чином, що описуючі їх мітки знаходяться в першому стовпці, 

верхньому рядку або одночасно в першому стовпці і в верхньому рядку. 

Зверніть увагу, що вказівник комірки може знаходитися в будь-якому місці 

при виборі опцій закріплення. 

Порада: В якості альтернативи закріплення заголовків рядків можна 

розглядати перетворення діапазону в таблицю. Як тільки заголовки таблиць 

зникають з поля зору в процесі прокрутки, Excel відображає назви заголовків 

в області заголовка стовпця. 

 

Групування та розгрупування аркушів 

Програма Excel забезпечує групування декількох аркушів, завдяки 

чому забезпечується виконання операцій по відношенню до декількох 

аркушів одночасно. Наприклад, можна згрупувати аркуші, які виводяться на 

друк, застосувати форматування до заданого діапазону аркушів у групі або 

ввести дані в комірку (діапазон комірок), які будуть мати відношення до всіх 

аркушів у групі. Будь-які зміни, виконані по відношенню до єдиного аркуша 

в групі, відобразяться на інших аркушах цієї ж групи. 

 

Групування аркушів 

Якщо потрібно згрупувати суміжні аркуші, виконайте наступне: 

1. Оберіть комірку першого аркуша, натиснувши на ньому мишкою 
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2. Натисніть та утримуйте клавішу <Shift>, потім оберіть комірку 

останнього аркуша. Програма Excel обере всі аркуші, між першим та 

останнім включно. 

Якщо аркуші, які групуються не являються суміжними, виконайте 

наступне: 

1. Оберіть комірку першого аркуша, клацнувши на ньому мишкою. 

2. Натисніть та утримуйте клавішу <Ctrl>, потім натискайте мишкою на 

комірках інших аркушів. 

Запам’ятайте: якщо всі аркуші згруповані, ви не зможете 

перемикатися між ними. Для вирішення цієї проблеми клацніть на комірку 

будь-якого аркуша, який не являється активним (комірка будь-якого аркуша, 

ім’я котрого не виділено), потім розгрупуйте всі аркуші. 

Порада: Якщо потрібно згрупувати аркуші, а також перемикатися між 

всіма аркушами в робочій книзі, спочатку додайте новий (порожній) аркуш 

(див. також розділ «Додавання нового аркуша»). 

 

Розгрупування аркушів 

Скористайтеся одним з наступних методів для розгрупування аркушів. 

Перші три метода дозволяють розгрупувати всі аркуші, останній метод 

розгрупує тільки неактивний аркуш. 

 Клацніть на комірку будь-якого невиділеного аркуша для 

розгрупування всіх аркушів. 

 Натисніть та утримуйте клавішу <Shift>, потім клацніть на комірку 

активного аркуша (осередок аркуша з виділеним ім’ям) для 

розгрупування всіх аркушів. 

 Якщо всі аркуші в робочій книзі згруповані, клацніть на будь-якій 

комірці будь-якого неактивного аркуша для розгрупування всіх 

аркушів. 

 Натисніть та утримуйте клавішу <Ctrl>, потім клацніть мишкою на 

комірку неактивного аркуша для групування/розгрупування тільки 

цього аркуша. 

 

Приховування та відображення аркушів 

Приховування аркушів використовується у випадках, коли вони не 

повинні проглядатися іншими користувачами чи просто необхідно їх 

прибрати з поля зору. Комірка прихованого аркуша також приховується. 
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Щоб приховати аркуш, клацніть правою кнопкою миші на його 

комірку, потім оберіть пункт Приховати (Hide), в з’явленому контекстному 

меню. Поточний аркуш (чи обрані аркуші) зникнуть з поля зору. 

Можна одночасно приховати декілька аркушів. Якщо аркуші 

знаходяться поряд, клацніть мишкою на першому аркуші, натисніть та 

утримуйте клавішу <Shift>, потім клацніть на останньому аркуші. Якщо 

аркуші не являються суміжними, клацніть на першому аркуші, натисніть та 

утримуйте клавішу <Ctrl>, потім натискайте мишкою на інших аркушах. 

Запам’ятайте: в кожній книзі повинно бути не менше одного 

видимого аркуша, тому Excel не дозволить приховати всі аркуші тієї чи іншої 

книги. 

Для відображення прихованого аркуша виконайте наступне: 

1. Клацніть правою кнопкою миші на комірку будь-якого видимого 

аркуша, потім  в контекстному меню оберіть пункт Відобразити 

(Unhide). 

2. Оберіть аркуш, який потрібно відобразити, потім клацніть на кнопці 

ОК. Можна одночасно відобразити тільки один аркуш. 

 

Переміщення аркушів 

Іноді виникає потреба змінити порядок розташування аркушів в 

робочій книзі чи перенести один з листів в іншу книгу. 

Перш за все, виділіть аркуш, який бажаєте перемістити, клацнувши 

мишкою на його комірці. Можна перемістити декілька аркушів за один 

прийом, попередньо виділивши їх. Для цього, утримуючи натиснутою 

клавішу <Ctrl>, клацніть мишкою на комірках аркушів, які потребують 

переміщення. 

Щоб перемістити виділені аркуші, скористайтесь одним з наступних 

методів: 

 Клацніть правою кнопкою миші на комірку аркуша та оберіть команду 

Перемістити/скопіювати (Move or Copy) із з’явленого контекстного 

меню. Вкажіть нове положення аркуша в розкритих списках В книгу 

(To Book) (щоб перемістити аркуш в нову чи яку-небудь відкриту 

книгу) та/або Перед аркушем (Before Sheet). Не забудьте також зняти 

прапорець Створити копію (Create a Copy). Потім клацніть на кнопці 

ОК. 

 Клацніть мишкою на комірку аркуша та, не відпускаючи його, 

перемістіть осередок в необхідну частину робочої книги. Зверніть 

увагу на те, що при перетягуванні комірки замість звичного курсору 
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з’являється стрілка, яка вказує на маленький аркуш. Даний метод 

можна використовувати також для переміщення аркушів в іншу 

відкриту робочу книгу, але потребується розташувати книги поряд 

(див. також розділ «Копіювання аркуша»). 

Запам’ятайте: при необхідності Excel замінить ім’я переміщуваного 

аркуша, зробивши його унікальним для даної книги. Наприклад, при 

переміщуванні аркуша Аркуш1 (Sheet1) до книги, яка вже має аркуш з таким 

ім’ям, Excel присвоює перенесеному аркушу ім’я Аркуш1(2) (Sheet1(2)). Це 

ім’я потім можна змінити (див. розділ «Перейменування аркушів»). 

 

Захист аркушів 

При видаленні однієї-єдиної формули часто виникає так званий «ефект 

доміно», коли від однієї кісточки, що впала, падають всі інші. Це може 

призвести до отримання хибного значення чи, що ще гірше, невірного 

результату. Щоб впоратися з даною проблемою, достатньо заблокувати 

комірки, які містять найбільш важливі дані, а потім захистити аркуші, 

виконавши наступні дії: 

1. Клацніть правою кнопкою миші на захисному аркуші, потім в 

контекстному меню оберіть команду Захистити аркуш (Protect Sheet). 

Можна також обрати вкладку стрічки Рецензування (Review) і 

клацнути мишкою на кнопці Захистити аркуш (Protect Sheet). Після 

цього відобразиться діалогове вікно Захист аркуша (Protect Sheet). 

2. При бажанні можна вказати пароль в діалоговому вікні Захист аркуша 

(Protect Sheet). 

 Якщо був вказаний пароль, то перед зняттям захисту з аркуша 

прийдеться ввести цей пароль. 

 Якщо пароль не використати, зняти захист з аркуша може будь-

який користувач. 

3. У списку Дозволити всім користувачам цього аркуша (Allow All Users 

of This Worksheet To) встановіть відповідні прапорці для обрання 

елементів, які можуть змінюватися користувачами після встановлення 

захисту аркуша. 

4. Клацніть на кнопці ОК. Якщо в п. 2 був введений пароль, Excel 

відобразить діалогове вікно, в якому потрібно підтвердити пароль. 

Запам’ятайте: за замовчуванням всі комірки чи об’єкти захищеного 

аркуша блокуються, тому установкою захисту слід розблокувати комірки, 

використовувані для введення даних. Щоб заблокувати чи розблокувати 
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комірку чи об’єкт, спочатку виділіть його, потім клацніть правою кнопкою 

миші і в контекстному меню оберіть пункт Формат комірок (Format Cells). 

Потім перейдіть на вкладку Захист (Protection), після чого встановлюйте або 

знімайте відповідні прапорці блокування (див. також розділ «Виділення 

комірок і діапазонів») 

Для зняття захисту з аркуша клацніть на ньому правою кнопкою миші, 

потім в контекстному меню оберіть команду Зняти захист аркуша (Unprotect 

Sheet). Можна також вибрати вкладку стрічки Рецензування (Review), потім 

клацнути на кнопці Зняти захист аркуша (Unprotect Sheet). Якщо аркуш 

захищений за допомогою пароля, перед зняттям захисту прийдеться ввести 

пароль.  

 

Публікація даних в Інтернеті 

Процес публікації даних в Інтернеті – це процес розміщення даних 

Excel на Web-сервері чи корпоративному сервері у вигляді Web-сторінки. 

При цьому дані Excel зберігаються в форматі HTML, завдяки чому 

користувачі можуть проглядати їх за допомогою Web-браузера. Процес 

публікації значно спрощується завдяки новим можливостям Excel. 

Для публікації даних аркуша у вигляді Web-сторінки виконайте 

наступне: 

1. Оберіть аркуш із даними, які будуть опубліковані на Web-сторінці. 

2. Клацніть на кнопці Office, потім оберіть команду Зберегти як (Save As). 

Програма Excel відобразить діалогове вікно Збереження документа 

(Save As). 

3. У розкритому списку Тип файлу (Save As Type) оберіть пункт Веб-

сторінка (Web Page). Після цього відобразиться ряд нових елементів 

управління, призначених для публікації в Web, включаючи кнопку 

Опублікувати (Publish). 

4. Клацніть мишкою на кнопці Опублікувати. 

5. З’явиться діалогове вікно Публікація веб-сторінки (Publish as Web 

Page) – здійсніть вибір в розкривному списку Обрати (Choose). В цьому 

списку відображаються наступні чотири опції: 

 Опубліковані раніше елементи (Previously published items). 

Використовуйте цю опцію для повторної публікації раніше 

опублікованих даних. 

 Діапазон комірок (Range of cells). Скористайтеся цією опцією для 

публікації діапазону комірок аркуша. Автоматично обирається у 
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випадку виділення діапазону комірок на другому кроці описаної 

процедури. 

 Елементи з <ім’я_аркуша> (Items on <Sheetname>). Ця опція 

застосовується для публікації елементів, що знаходяться на 

аркуші з назвою <ім’я_аркуша>. Вона автоматично обирається у 

випадку, якщо не були виділені окремі елементи на аркуші 

<ім’я_аркуша> до виконання другого кроку процедури. 

 Всю книгу (Entire Workbook). Використовуйте цю опцію для 

публікації всієї робочої книги на Web-сторінці. 

6. У списку, що знаходиться нижче розкривного списку Обрати (Choose), 

оберіть діапазон чи елемент аркуша, який потрібно опублікувати. 

Якщо в п. 5 були обрані елементи на аркуші <ім’я аркуша>, у вікні 

обрання відображається до 5 елементів, в залежності від кількості об’єктів на 

аркуші. Ці елементи будуть такими: Аркуш (Sheet) (наприклад, всі дані), 

Діаграма (Chart), Зведена таблиця (PivotTable), Автофільтр (AutoFilter) та 

Область друку (Print Area). 

7. В полі Ім’я файлу (File Name) вкажіть шлях та ім’я файлу, в якому буде 

збережений аркуш або елементи аркуша. Клацніть на кнопці Огляд 

(Browse) для прискорення пошуку потрібного каталогу, теки чи 

місцезнаходження в Інтернеті або в корпоративній сітці. 

Можна також змінити значення одного з наступних параметрів: 

 Змінити (Change). Клацніть на цій кнопці для додавання 

заголовка до Web-сторінки. 

 Ім’я файлу (File Name). Вкажіть ім’я та місцезнаходження Web-

сторінки, якщо вони відрізняються від відповідних параметрів 

файлу робочої книги, або клацніть на кнопці Огляд для переходу 

до місця надходження файлу. 

 Відкрити сторінку в браузері (Open Published Web Page in 

Browser). Встановіть цей прапорець для перегляду Web-сторінки 

у вікні браузера після його збереження або публікації. 

 Автоперевидання при кожному перевиданні книги (Auto 

Republish Every Time This Workbook Is Saved). Встановіть цей 

прапорець, якщо хочете, щоб відбувалася повторна публікація 

книги при кожному її збереженні. Завдяки цій опції гарантується 

своєчасне оновлення даних. 

8. Клацніть на кнопці Опублікувати (Publish). 



81 

 

"Офісні комп’ютерні технології" 

C:\Users\McSym\Диск Google\ВСЯ МОЯ РАБОТА\Дисципліни\Маркін М.О\1. Офісні комп'ютерні технології\Лекції\ЛЕКЦІЇ.docx 

Швидкий шлях: Ще до другого кроку був обраний об’єкт аркуша, 

діаграми, зведеної таблиці, авто фільтра або області друку, можна 

пропустити вікно Публікація веб-сторінки (Publish As Web Page) шляхом 

обрання перемикача Виділене: <елемент> (Selection: <Item>) в діалоговому 

вікні Збереження документа (Save As). В якості об’єкта <елемент> можуть 

виступати об’єкти аркуша, діаграми, зведеної таблиці, авто фільтра, області 

друку чи діапазон комірок. В цьому випадку більшість параметрів в 

діалоговому вікні Публікація веб-сторінки залишаться доступними, за 

виключенням прапорців Відкрити сторінку в браузері (Open Published Web 

Page in a Browser) та Автоперевидання при кожному збереженні книги (Auto 

Republished Every Time This Workbook Is Saved). 

Запам'ятайте: программа Excel впроваджує додаткову інформацію, 

яка описує складні параметри форматування для HTML-файлу. Іноді 

перегляд всіх параметрів форматування, застосованих до документа, 

неможливий (при відкритті файлу у вікні Web-браузера). Причина полягає в 

тому, що більшість браузерів не можуть інтерпретувати додаткову 

інформацію. 

Розділення вікна 

Розділення вікна програми Excel на дві або чотири панелі дає 

можливість проглядати декілька областей одного й того ж аркуша. Нижче 

описаний ряд особливостей, пов’язаних з процесом розділення вікна: 

 Оберіть вкладку Вид (View) на стрічці, потім клацніть на кнопці 

Розділити (Split), після чого активний аркуш ділиться на дві чи чотири 

окремих частини (панелі). 

 Розділення здійснюється в місці знаходження вказівника комірки. 

 Для перетягування або зміни розмірів частин аркуша використовуйте 

мишку. 

 Для видалення панелей оберіть вкладку стрічки Вид (View), потім 

клацніть на кнопці Розділити (Split). 

Швидкий шлях: Більш швидкий спосіб розділення (і зняття 

розділення) вікна полягає в перетягуванні віхи розбиття вниз і вліво. Віхи 

розбиття являються стандартними елементами вікна Excel і розташовуються 

у верхній частині вертикальної полоси прокрутки або, відповідно, в правій 

частині горизонтальної полоси прокрутки. Щоб зняти розділення вікна, 

перетягніть віх розбиття в початкове положення або двічі клацніть мишкою 

на лінії розділення (див. також розділ «Закріплення заголовків рядків і 

стовпців»). 
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Приховання сітки 

Іноді при роботі с даними, по відношенню до яких було застосовано 

величезну кількість параметрів форматування, лінії сітки можуть дратувати. 

В Excel 2007 відображення та приховування сітки не представляє собою 

особливої праці. Просто оберіть вкладку стрічки Вид (View), потім зніміть 

прапорець Сітка (Gridlines). 

Запам’ятайте: незалежно від того, відображається сітка чи ні, лінії 

сітки на друк не виводяться до тих пір, поки не буде обрана відповідна опція 

в групі Параметри сторінки (Sheet Options) вкладки стрічки Розмітка 

сторінки (Page Layout). Див. також розділ «Друк сітки або заголовків 

стовпців/рядків». 

 

Повно екранний режим 

Якщо потрібно відобразити на екрані максимальну кількість даних, 

програма Excel пропонує дві можливості: приховати елементи управління 

стрічкою або обрати повно екранний режим перегляду. 

 Див. розділ «Приховання команд стрічки». 

 Оберіть вкладку Вид (View) на стрічці, потім клацніть мишкою на 

кнопці У весь екран (Full Screen). В результаті зникає стрічка з усіма 

вкладками, кнопка Office, панель швидкого доступу, рядок формул, 

а також рядок стану. Натисніть клавішу <Esc> - і приховання 

елементів знову з’явиться на екрані. 

 

Масштабування аркуша 

Програма Excel дозволяє змінювати масштаб аркушів у діапазоні від 

10% до 400%. Використовуючи невеликий масштаб, ви зможете подивитися 

на книгу «з висоти пташиного польоту» та отримати загальне уявлення про 

структуру аркуша. Збільшення масштабу допомагає розібрати навіть 

найдрібніший текст. 

Найпростіший спосіб зміни масштабу активного аркуша полягає в 

використанні повзунка масштабування, котрий знаходиться в правому 

нижньому кутку рядка стану. Переміщення цього повзунка дозволяє 

зменшувати або збільшувати масштаб. Клацання мишкою на кнопках 

Збільшити (Zoom in) (+) або Зменшити (Zoom Out) (-) дозволяє змінити 

масштаб перегляду на 10% (при кожному клацанні мишкою). Кнопка, що 

знаходиться лівіше від кнопки Зменшити, призначена для відображення 

поточного значення масштабу. Після клацання на цій кнопці відображається 

діалогове вікно Масштаб (Zoom). Це діалогове вікно можна також відкрити 
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шляхом вибору вкладки Вид (View) на стрічці з наступним клацанням 

мишкою на кнопці Масштаб (Zoom). 

Порада: Діалогове вікно Масштаб (Zoom) корисне в тому випадку, 

коли потрібно точно настроїти величину масштабу (шляхом введення 

значення в відповідне поле) або змінити масштаб перегляду виділеної області 

– наприклад, діапазону комірок чи діаграму для підгонки по розміру вікна 

аркуша (шляхом вибору перемикача По виділенню (Fit Selection)). 

Швидкий шлях: Команди Документи, Зображення, Музика, 

Комп’ютер та Сітка в меню Пуск Windows Vista прийшли на зміну командам 

Мої документи, Мої малюнки, Моя музика, Мій комп’ютер і Моє мережеве 

оточення в меню Пуск Windows XP. 

3.9. Створення і використання імен 

Досить складно працювати з незрозумілими адресами комірок і 

діапазонов. На щастя, програма Excel дозволяє привласнювати коміркам і 

діапазонам описові імена. Наприклад, комірці можна привласнити ім'я 

Курс_долара, а діапазону - Річні_курси. 

 

Переваги іменованих комірок і діапазонів 

Використання іменованих комірок і діапазонів дасть цілий ряд переваг. 

 Значиме ім'я діапазону (наприклад, Дохід) набагато легче 

запам'ятовується, чим адреса діапазону (як, наприклад, А1 :A 21) 

 Ім'я вибраної комірки або діапазону відображується в полі імен. 

 Вибрав ім'я в полі імені, можна швидко переміститися в 

іменовану область робочого аркуша. 

  Полегшується створення формул, оскільки в них можна 

вставляти ім'я комірки або діапазону. 

  Завдяки іменам спрощується розуміння і використання формул. 

Наприклад, формула =Дохід - Налоги зрозуміліше, чим =D20-D40. 

 

Не дивлячись на простоту створення імен в Excel, слід все таки 

дотримуватися наступних правил: 

  Імена повинні починатися буквою або символом 

підкреслюванням (_).  

 Імена не можуть містити пропусків. Для цих цілей 

використовують символ підкреслення або крапку (наприклад, Annual_total 

або Annual.Total). 
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 В іменах можуть використовуватися будь-які комбінації букв і 

цифр, проте ім'я не повинне починатися цифрою (як, наприклад, 3rdquarter) 

або виглядати, як посилання на комірки (наприклад, Q3). 

 В іменах не можна використовувати більшість символів. Можуть 

використовуватися лише символ підкреслення (_) крапка (.), зворотна коса 

межа (\) і знак питання (?). 

  Довжина імен не перевищує 255 

 

Окрім того, Еxcel резервує декілька імен для внутрішнього 

використання, тому слід уникати використання таких імен, як Print_area, 

Print_titles, Cоnsolidate_area та Sheet_ Title. 

 

Присвоєння імен посиланням на комірки 

При створенні нового імені для комірки або діапазону програма Excel 

не замінює автоматично посилання на ім'я у формулах. Якщо, наприклад, у 

формулі =А1*20 комірці А1 привласнити ім'я, то у формулі все одно буде 

відображатися А1 (замість нового імені). 

Щоб привласнити імена посилання на комірки у формулах, виконаєте 

наступне. 

1.Виділите діапазон з формулами, які необхідно змінити. 

2.Виберіть вкладку стрічки Формули (Formulas), клацніть на стрілці на 

кнопці Привласнити ім'я (Define Name) і виберіть в меню команду 

Застосувати імена (Apply Names). Після цього програма Excel 

відображуватиме діалогове вікно Вживання імен (Apply Names), як показано 

на рис. 6.1. 

 
3. Виберіть необхідні імена, клацаючи на них по черзі. 
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4. Клацніть на кнопці ОК.  

Програма Excel замінює посилання на діапазони іменами у вибраних 

комірках. При виборі комірки без формули Excel привласнює імена всім 

відповідним формулам на аркуші. 

Програму Excel пропонує декілька корисних методик створення імен. 

Вибір тієї або іншої методики залежить від особистих переваг і навиків 

користувача, які дозволяють заощадити, час. 

 

Створення імені за допомогою діалогового вікна  

Щоб створити ім'я діапазону за допомогою діалогового вікна 

Створення імені (New Name), виконайте наступне. 

1.Виберіть комірку або діапазон, яким необхідно привласнити ім’я. 

2. Виберіть вкладку стрічки Формули (Formulas), потім клацніть на 

кнопці Привласнити ім'я (Define Name) (можна також клацнути правою 

кнопкою миші на діапазоні і вибрати в контекстному меню команду Ім'я 

діапазону (Name а Range)). Програма Excel відображуватиме діалогове вікно 

Створення імені (New Name), як показано на мал. 6.2. 

3.У текстове поле Ім'я (Name) введіть ім'я (або користуйтесь ім'ям, яке 

запропонує Excel) 

4. При необхідності введіть коментар у вікні Коментар (Comment). 

Можна, наприклад, додати описувальний коментар або інші деталі імені, що 

будуть використовуватись у ході перевірки аркуша надалі. 

 
5.Переконаєтеся в правильності адреси, яку відображує Excel, в 

текстовому полі Діапазон (Refers Тo). Для посилання на іншу адресу видаліть 

існуюче посилання, після чого введіть нову адресу комірки або діапазону 

(перед яким стоїть знак рівності) або за допомогою покажчика миші виділіть 

комірку або діапазон в робочому аркуші. 

6.Клацніть на кнопці ОК. 
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Якщо потрібно створити відразу декілька імен, використовуйте 

диспетчер імен (Name Manager) замість вікна визначення імені. Клацніть на 

кнопці Диспетчер імен (Name Manager) на вкладці Формули (Formulas). У 

діалоговому вікні Диспетчер імен (Name Manager) клацніть на кнопці 

Створити (New), щоб додати ім'я. Після завершення роботи по додаванню 

імен користувач повертається в діалогове вікно диспетчера імен, в якому 

можна знову створювати додаткові імена. 

 

Створення імені за допомогою імені поля 

Поле імені знаходиться в лівій частині рядка формул, як показано на 

мал. 6.3. 

Щоб створити ім'я за допомогою поля імені, виконаєте наступне 

1.Виділите необхідну комірку або діапазон. 

2.Клацніть на полі імені і введіть ім'я. 

 
3. Натискуйте клавішу <Еntег>. 

Запам'ятаєте: якщо ім'я вже створене, то поле імені вже не може 

використовуватися для зміни посилання на це ім'я. При спробі виконати такі 

дії відображується вже існуюче ім'я. 

Програма Excel 2007 дозволяє розширити поле імені, завдяки чому 

читаються довші імена. Перетягнете роздільник вікна імені вліво або вправо. 

 

Створення імен на основі міток рядків і стовпців 

Аркуш може містити назви стовпців або рядків, котрі також можуть 

використовуватися для найменування сусідніх комірок або діапазонів. На 

мал. 6.4 представлений діапазон даних з мітками місяця в лівому стовпці і 

районами у верхньому рядку. Для кожного рядка в діапазоні можна створити 

ім'я за допомогою назв в лівому стовпці або присвоїти ім'я кожному стовпцю 

в діапазоні за допомогою міток у верхньому рядку. Крім того, можна 
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використовувати верхній рядок і лівий стовпець для одночасного 

найменування кожного рядка і кожного стовпця в діапазоні. 

 
 

Для створення імен за допомогою назв сусідніх рядків і стовпців 

виконаєте наступне. 

1. Виділіть необхідні мітки імен і комірки. (Це можуть бути окремі 

комірки або діапазони комірок.) Мітки повинні знаходитися поряд з 

комірками, яким привласнюється ім'я. В даному випадку не допускається 

многократне виділення. 

2. Клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas) на стрічці, а потім 

на кнопці Створити з виділеного фрагмента (Create from Selection). 

Відкривається діалогове вікно Створення імен з виділеного діапазону (Create 

Names from Selection). Програма Excel пропонує спосіб створення імен 

шляхом установки відповідних прапорців з набору Створення імен із значень 

(Create Names From Values In The). Якщо, наприклад, мітки знаходяться зліва 

від комірок, яким привласнюється ім'я, то встановлюється прапорець "в 

стовбці зліва". 

3.Якщо Excel виділила не те, що очікується, встановіть інший 

прапорець з набору Створення імен із значень. 

4. Клацніть на кнопці ОК. 

При створенні імен одночасно з допомогою назв рядків і стовпців 

можна звернутися до будь-якого запису в таблиці, що знаходиться на 

пересіченні міток рядка і стовпця. Наприклад, на рис. 6.4 представлені імена, 

які були створені з міток верхнього рядка і лівого стовпця в діапазоні. 

Наприклад, можна створити наступну формулу: =А1*ЛютийЗахід, в якій 

ЛютийЗахід = 5432 

Запам'ятайте: якщо мітка знаходиться у комірці, то вона видає 

неправильне ім'я, Excel замінює його правильним. Якщо Excel стикається із 
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значенням або формулою, в якій має бути текстова мітка, він не перетворить 

її в правильне ім'я, а просто відмовляється від створення імені. 

Запам'ятайте: створювані імена не включають комірки з мітками. 

 

Створення імен на рівні аркуша 

Зазвичай використовуються імена, які можна створювати в будь-якому 

місці книги. За умовчанням імена створюються на рівні книги, а не аркуша. 

Що робити в тому випадку, якщо книга складається з декількох аркушів, а 

одне і те ж ім'я (наприклад, Dept_total) необхідно використовувати для 

позначення різних значень? У таких випадках створюються імена на рівні 

аркушів. 

 Щоб створити ім'я на рівні аркуша, виконаєте наступне. 

1. Виконаєте пп. 1-5 розділу “Створення імені за допомогою 

діалогового вікна”.  

2. Клацніть на список, що розкривається, Діапазон (Scope) і 

виберіть аркуш, в якому знаходитиметься створюване ім'я. Не дивлячись на 

те, що із списку можна вибрати будь-яке ім'я аркуша, зазвичай користувачі 

вибирають аркуш з виділеними коміркими або діапазонами. 

 3. Клацніть на кнопці ОК. 

 

 

 

 

Ім'я на рівні аркуша можна створити також з допомогою поля імені. 

Виділить комірку або діапазон, клацніть на полі імені і введіть ім'я, перед 

яким вкажіть назву аркуша (якщо в імені є пробели, його необхідно узяти в 

одинарні лапки) і знак оклику. Наприклад, якщо необхідно створити ім'я на 

рівні аркуша Dept_total в аркуші з ім'ям Human Resources, введіть в тому ж 

вікні наступне ім'я: ''human Resources'' ! Dept_ Total. 

  

Запам'ятаєте: при створенні формули, в якій використовуется ім'я на 

рівні аркуша в цьому ж аркуші, назву аркуша не потрібно включати в ім'я 

діапазону. (Поле імені також не відображує ім'я аркуша.) Проте, при 

використанні імені у формулі, що міститься в іншому аркуші, необходно 

вказувати повне ім'я (ім'я аркуша, знак оклику і ім'я). 

Створення об'ємних іменованих діапазонів 

 Іменовані діапазони можуть включати три виміри і охоплювати 

декілька аркушів книги. Такі імена повинні включати назви суміжних 
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аркушів і посилання на одні і ті ж комірки або діапазони, що знаходяться на 

кожному аркуші. Щоб створити таке ім'я, виконаєте наступне. 

1.Клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas) , а потім на кнопці 

Привласнити ім'я (Define Name). Програма Excel відображуватиме діалогове 

вікно Створення імені (New Name).  

 2.У текстовому полі Ім'я (Name) введіть ім'я (або скорестуйтесь ім'ям, 

пропонованим Excel). 

3. У текстовому полі Діапазон (Refers Те) введіть посилання (не 

забувайте, що воно повинне починатися знаком равенства). Формат 

посилання в даному випадку виглядатиме таким чином: 

перший_аркуш:останній_аркуш!посилання_на_діапазон. 

4.Клацніть на кнопці ОК. 

Найпростіше ввести посилання на третьому етапі шляхом виділення 

мишею. Щоб створити об’ємний іменований діапазон таким чином, 

виконаєте наступні дії після п. 2 (попередньої процедури). 

5.Клацніть на ярличку першого аркуша в діапазоні, якщо він ще не 

вибран. 

2.Клацніть на текстовому полі Діапазон (Refers Тo) і удаліть 

пропоноване посилання (звичайно це не те посилання, яке потрібне 

користувачеві). 

3.Натискує і утримуючи клавішу <Shift>, клацніть на ярличку 

останнього робочого аркуша, який необхідне указати в ссилці. 

4.Виберіть комірку або діапазон в першому аркуші, який необхідно 

вказати в ссилці. У полі Діапазон відобразится об'ємний іменований діапазон.  

5. Клацніть на кнопці ОК. 

 

Видалення імен 

  

Непотрібне ім'я можна видалити, виконавши наступне.  

1. Клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas), а потім на кнопці 

Диспетчер імен (Name Manager). Програма Excel відображуватиме діалогове 

вікно Диспетчер імен (Name Manager).  

2.У списку виберіть ім'я, яке необхідно видалити, і клацніть на кнопці 

Видалити (Delete). Програма Excel попросить підтвердити видалення. 

3.Для підтвердження видалення клацніть на кнопці ОК.  
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Якщо після видалення імені потрібно буде повернути його, Excel 2007 

дозволить це зробити шляхом відміни операції видалення. Клацніть на 

кнопці Відмінити (Undo) на панелі швидкого доступу або натискуйте 

комбінацію клавіш <Ctrl+z>. Ранші версії Excel не дозволяють виконувати 

відміну дії з видалення імен. 

4.Виберіть інше ім'я, яке необхідно видалити, або клацніть на кнопці 

Закрити (Close) для виходу з діалогового вікна диспетчера імен. 

 

Увага!!! При видаленні імен будьте дуже уважні, оськільки видалення 

імені, використовуваного у формулі, спричинить порушення коректності 

формули. (Програма Excel в подібному випадку відображуватиме 

повідомлення про помилку #name?.) 

 

Редагування імен 

Редагування імен в Excel 2007 осуществляєтся досить просто за 

допомогою нового диспетчера імен (Name Manager). З його допомогою 

можна змінювати ім'я, діапазон, коментар або посилання. Щоб відредагувати 

ім'я в робочій книзі, виконаєте наступне. 

1.Клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas), а потім на кнопці 

Диспетчер імен (Name Manager). Програма Excel відображуватиме діалогове 

вікно Диспетчер імен (Name Manager). 

 2.У пропонованому списку виберіть ім'я, яке необхідно змінити, 

клацнувши потім на кнопці Змінити (Edit). Excel відображуватиме діалогове 

вікно Зміна імені (Edit Name). 

3.Введіть нове ім'я, коментар, посилання або діапазон імен, потім 

клацніть на кнопці ОК. 

  

4.Виберіть інше ім'я для редагування або клацніть на кнопці Закрити 

(Close) для виходу з діалогового вікна. 

  

Управління іменами  

 

Немає нічого незвичайного в тому, що книга може містити декілька 

сотень або навіть тисяч раніше створених імен. У такій ситуації досить 

складно буває виконувати такі завдання, як видалення многочисленних імен, 

перейменування і виявлення пошкоджених імен. Програма Excel 2007 

пропонуе використовувати діалогове вікно Диспетчер імен (Name Manager), 

за допомогою якого можна переглядати і управляти створеними іменами в 
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книзі, як показано на мал. 6.5. Щоб відображувати діалогове вікно Диспетчер 

імен (Name Manager), клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas), а 

потім на кнопці Диспетчер імен  (NameManager).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допомогою діалогового вікна Диспетчер імен можна  

виконувати наступні завдання:  

  

 Переглядати таку інформацію для існуючих імен, як ім'я,значення, 

діапазон, посилання і примітка (см такожрозділ "Створення імен на рівні 

аркуша", де можнаотримати інформацію про діапазон імен);  

  

Створювати нові імена, викликаючи діалогове вікноСтворення імені 

(New Name) клацанням на кнопці Створити (New);  

  

 Редагувати існуючі імена в діалоговому вікні Зміна імені(Edit Name), 

вибираючи ім'я і клацаючи на кнопці Змінити(Edit); 

  

Видаляти одночасно декілька імен, вибираючи імена(утриманням 

      клавіш <Shift> чи <Ctrl>) і клацаючи накнопці Видалити (Delete);  

  

Сортувати будьякий стовпець клацанням мишею назаголовке       

стовпця;  

  



92 

 

"Офісні комп’ютерні технології" 

C:\Users\McSym\Диск Google\ВСЯ МОЯ РАБОТА\Дисципліни\Маркін М.О\1. Офісні комп'ютерні технології\Лекції\ЛЕКЦІЇ.docx 

Змінювати розмір діалогового вікна (перетягуючи йогорам¬ки), щоб 

можна було переглядати більше імен ібо¬леї довгі посилання;  

  

Фільтрувати список імен за загальним критеріємщелч¬кому мишею на 

кнопці Фільтр (Filter) і виборомодного імені з параметра меню. -Це меню 

включає трикатегорії фільтрів, в кожній з яких можна виб-рати(шляхом 

послідовних клацань мишею) той або інший параметр. 

Привласнення імен константам і формулам  

Імена, використовувані в Excel, не обов'язково повинні  

мати посилання на осередок або діапазон. Ім'я можна присво-  

їти константі або навіть формулі. Якщо формули в листітримають 

посилання на значення процентної ставки(наприклад0.085.чи8,5%), то цій 

константі можна присвоїти ім'я іпотім використати у формулах. Крім того, 

можна з¬здатьім'я, яке посилатиметься на формулу, наприклад, =СУМ($А$ 1: 

$А$ 10), і потім використати це ім'я формулах листа. 

 

Щоб присвоїти ім'я константі або формулі, виконає тенаступне. 

 

1.Клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas), аза¬тим на кнопці 

Присвоїти ім'я (Define Name).Про1рамма Excel відобразить діалогове вікно 

Створення імені (New Name). 

2. У текстовому полі Ім'я (Name) введіть ім'я константи або формули. 

3. Якщо необхідно, введіть коментар в поле Примітка (Comment).  

4. У текстовому полі Діапазон (Refers Тo) введіть значення константи 

або вираз для формули. Зазвичай у цьому полі міститься посилання на 

комірку або діапазон, але можна також ввести значення або формулу. 

5. Клацніть на кнопці ОК. 

Після виконання цих дій можна використати ім'я у формулах. 

 

Вставка імен у формулу 

Якщо у формулі використовуються іменовані комірки або діапазони, то 

замість адреси можна вставити ім'я. Можна також вибрати ім'я зі списку, 

Excel вставить його автоматично у формулу, у місце вказане курсором. Це 

можна виконати двома способами: 

1. Клацніть на вкладці стрічки Формули (Formulas), натисніть на 

кнопку Використовувати у формулі (Use in Formula), а потім виберіть ім'я із 

списку; 
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2. Натискуйте клавішу <F3>, щоб відобразити діалогове вікно Вставка 

Імені (Paste Name), виберіть ім'я із списку і клацніть на кнопці ОК. 

 

 

Глава 9 

Друк документів 
Багато електронних таблиць, що розробляються за допомогою 

програми Excel, використовуються для створення друкарських звітів. Друк 

документів в середовищі Excel не представляє особливої важку операцію, 

тому будь-який користувач може створювати професійно виглядаючі звіти, 

не докладаючи серйозних зусиль. Саме чилені опції друку Excel будуть 

предметом розгляду цієї глави. 

 
У цій главі.. 

✓Зміна режиму відображення листа 

✓Контроль налаштувань сторінок 

✓Обробка розривів сторінок 

✓ Вставка верхнього або нижнього колонтитулу 

✓Вибір об'єктів, що виводяться на друк 

✓ Установка параметрів друку сторінки 
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Налаштування полів і центрування даних 

при друкувані 

 
ПОЛЯ - ЦЕ ПОРОЖНІ ОБЛАСТІ, ЯКІ ПРИЛЯГАЮТЬ ДО ВВОДИМІЙ НА ДРУК 

СТОРІНЦІ (ЗГОРИ, ЗНИЗУ, ЛІВОРУЧ І СПРАВА). ЧИМ ШИРШЕ  ПОЛЕ, ТИМ МЕНШЕ 

ЗАЛИШАЄТЬСЯ МІСЦЯ ДЛЯ ВВОДУ ДАНИХ ПРИ ДРУЦІ. У EXCEL МОЖНА 

КОНТРОЛЮВАТИ УСІХ ЧОТИРИ ПОЛЯ. 
 

       Для налаштування полів виконаєте наступне. 

 

1. Клацніть по кнопці Розмітка сторінки (Page Layout View), яка 

знаходиться в рядку стану або на вкладці стрічки Вид (View). І хоча поля 

можна устанавлювати при звичайному режимі відображення, сторінковий 

режим дозволяє бачити, яким чином налаштування полів відбивається на 

області друку документу.  

2 Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout). 

3. Клацніть по кнопці Поля (Margins), потім виберіть опцію у вікні 

колекції, що відобразилося. Програма Excel застосує нові налаштування 

полів в поточному листі. 

4.Якщо треба точніше контролювати налаштування полів або 

вимагається центрувати вивід при друці, виконайте наступне. 

●Виберіть у вікні колекції пункт меню Настроювані поля (Custom 

Margins). Програма Excel відобразить діалогове вікно Параметри сторінки 

(Page Setup), в якому виділена вкладка Поля (Margins). 

● Клацніть мишею на відповідному полі лічильника для зміни 

величини поля (або введіть значення безпосередньо в одне з полів). 

●Якщо треба центрувати  дані, що виводяться на друк, встановите один 

або відразу два прапорці (Горизонтально (Horizontal) і Вертикально 

(Vertical)) в розділі Центрувати на сторінці (Center on Page) цього діалогового 

вікна. 

● Клацніть мишею по кнопці ОК для закриття діалогового вікна 

Параметри сторінки. 

Ще один спосіб налаштування ширини полів при виборі режиму 

перегляду розмітки сторінки - використання лінійоки. Ці об'єкти 

відображуються вгорі і ліворуч сторінки, на якій знаходиться активний 

покажчик комірок. Друкарська область документу відповідає білій області, 

обмежена лінійками. Полям відповідають темні області, обмежені лінійками 

(обмежують область друку). Для налаштування ширини полів перетягніть 

межу між областями друку і полів (ліворуч, справа, згори і знизу). Після 

установки покажчика миші на межі поля, він набуває вигляду горизонтальної 

двонаправленої стрілки, a Excel відображає спливаючу підказку, що називає 
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ім'я поля (Ліве (Left), Праве (Right), Верхнє (Тор) або Нижнє (Bottom)) і його 

розмір. 

 

Запам'ятаєте: включення/відключення лінійок відбувається за 

допомогою прапорця Лінійка (Ruler) на вкладці стрічки Вид (Mew). 

 

Зміна стандартних параметрів друку за 

допомогою шаблону 

 
Якщо вас не влаштовують параметри друку Excel, задані за 

умовчанням, створіть шаблон, який включає найбільш часто 

використовувані налаштування друку. Для такого шаблону виконаєте 

наступне. 
 

1.Створіть порожню книгу (див. розділ "Створення нової робочої 

книги" глава 2). 

2. Змініть налаштування друку на власний розсуд. Якщо вимагається 

довідка по певному налаштуванню, зверніться до відповідного розділу в цій 

главі. 

3. Збережіть книгу як шаблон в теці xlstart, назвавши її Book. xlt (див. 

розділ "Створення шаблону робочої книги, заданого за умовчанням" глава2). 

Програма Excel використовує створений шаблон в якості основи для 

усіх нових книг, а ваші призначені для користувача налаштування друку 

отримують статус стандартних налаштувань. 

 

Зміна режиму відображення листа 

 
У Excel існує два спеціальні режими відображення, використовуваних 

при виводі документів на друк. 

✓Сторінковий (Page break preview). При виборі цього режиму 

відображення вашого листа буде видимим "з висоти пташиного 

польоту". Відображуються лінії, показуваючі розриви між 

сторінками, а також номери сторінок (у вигляді водяних знаків). 

Цей режим відображення застосовується при установці або 

налаштуванні розривів між сторінками. 

✓ Розмітка сторінки (Page layout view). Новий режим 

відображення перетворює документ Excel на  "друкарський аналог" 

(мал. 9.1). Цьому режиму властиві наступні властивості. 
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●Відображуються окремі сторінки разом з верхніми і нижніми 

колонтитулами, поля, орієнтація сторінки, а також загальні 

налаштування друку листа (на приклад, заголовки рядків і стовпців, а 

також мітки даних в стовпцях - при їх виділенні). 

●Документи в цьому режимі можуть редагуватися, тому 

використовуйте цей режим як заміну звичайного режиму відображення 

для документів, що ідуть на друк. Правда, в цьому випадку на екрані 

вміщається менше інформації, чим при роботі в режимі Звичайний 

(Normal). 

●Області сторінок, які не друкуються, забарвлені в сірий колір і 

містять фразу "Клацніть, щоб добавити  дані" (Click to add data 

watermark). 

Перемикання між режимами відображення значно спрощується, 

якщо скористатися відповідними кнопками, які знаходяться в правій 

частині рядка стану (мал. 9.1). Можна також скористатися кнопками  

 

 

режиму відображення документів, що знаходяться на вкладці 

стрічки Вид (View). 
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Управління налаштуваннями сторінки  

 

Контроль процесу друку сторінок здійснюється за допомогою 

цілого набору налаштувань, включаючи зміну орієнтації сторінки, 

розміру сторінки, а також масштабу. У цьому розділі описуються 

найбільш часто вживані налаштування сторінки. 

 
Зміна орієнтації сторінки 
 
Для зміни орієнтації сторінки (з книжною на аль-бомную і 

навпаки) при виведенні документів на друк виберіть вкладку стрічки 

Розмітка сторінки (Page Layout), клацніть мишею на кнопці Орієнтація 

(Orientation), потім виберіть пункт Книжна (Portrait) або Альбомна 

(Landscape). 
 

Налаштування розміру сторінки 
 
Для зміни розміру сторінки, що виводиться на друк, виберіть вкладку 

стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), клацніть мишею по кнопці Розмір 

(Size), потім виберіть потрібний розмір в меню, що з'явилося. 

 

Масштабування області друку 
 
Дані на листі можуть тягнутися на безліч стовпців управо і безліч 

рядків вниз. Якщо задати параметр, що управляє величиной прокрутки 

управо і вниз, ви матимите змогу переглядати більше або менше даних на 

печатнії сторінці. Другий спосіб перегляду більшої або меншої кількості 

даних полягає в зміні маштабу перегляду. Для зміни масштабу перегляду 

виконайтенаступне. 

 

1. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout). 

2. Для виконання масштабування скористайтеся одним з наступних 

методів. 

 

●Для масштабування ширини друкарської області таким чином, 

щоб вона "укладалася" в певне число сторінок, виберіть необхідну 

кількість сторінок в списку, що розкривається, Ширина (Width). 

● Для масштабування висоти друкарської області так, щоб вона 

"укладалася" в певне число сторінок, виберіть необхідну кількість 

сторінок  в списку, що розкривається, Висота (Height). 
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●Для масштабування друкарської області з використанням 

процентних співвідношень клацайте на стрілках лічильника Масштаб 

(Scale) або введіть величину процентного співвідношення 

безпосередньо в поле цього лічильника. Щоб скористатися цим 

методом, установіть значення Авто (Automatic) для опцій Ширина 

(Width) і Висота (Height). 

 

Вказання номера початкової сторінки 
 
Якщо ви маєте намір включити документ, що виводиться на друк, в 

інший звіт, слід призначити номер початкової сторінки. Це полегшить 

підшивку вашого документу в загальний звіт. Для призначення номера 

початковій сторінці виконаєте наступне. 

 

1. Виберіть вкладку стрічки Параметри сторінки (Page Layout), 

клацніть по кнопці відкриття діалогового вікна, яка знаходиться в правій 

нижній частині групи  Параметри сторінки (Page Setup). Відкривається 

однойменне діалогове вікно з вибраною вкладкою Сторінка (Page). 

      2. Виберіть спосіб визначення номера першої сторінки в полі Перша 

сторінка (First Page). За умовчанням тут задано значення Авто (Auto), що 

визначає початок нумерації з одиниці. 

      3. Клацніть мишею на кнопку ОК для закриття діалогового вікна 

Налаштування сторінки (Page Setup). 

Обробка розривів сторінок 

 
В процесі друку багатосторінкових звітів часто треба контролювати 

розриви сторінок. Наприклад, навряд чи вас влаштує, коли для друку 

окремого рядка виділяється ціла сторінка. У Excel обробка розривів сторінок 

виконується автоматично. Після друку або попереднього перегляду листа 

програма Excel відображує пунктирні лінії на листі в звичайному режимі 

перегляду, які показує розташування розривів сторінок. Іноді вимагається 

вставити розрив сторінки примусово - по вертикалі або горизонталі. 

Необхідність в цьому може виникнути у тому випадку, коли, наприклад, лист 

складається з декількох різних областей, кожна з яких друкується на окремій 

сторінці. 

 

Вставка розривів сторінок вручну 
 
                  Для відключення автоматичного розбиття на сторінки слід 

вставити вручну один або більша кількість розривів сторінок. Для вставки 

горизонтального розриву сторінки виконаєте наступне. 
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          1. Встановите табличний курсор в рядку, де буде починатися нова  

сторінка, при цьому переконаєтеся в тому, що покажчик знаходиться в 

стовпці А. (Якщо це не так, нарівні з горизонтальним розривом сторінки буде 

вставлений вертикальний розрив.) 

          2. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), 

клацніть на кнопку Розриви (Page Break), потім виберіть пункт меню 

Вставити розрив сторінок (Insert Page Break). Програма Excel вставить розрив 

сторінки в рядку, який знаходиться над покажчиком комірки. 

Для вставки вертикального розриву сторінки виконаєте наступне. 

1.Установіть табличний курсор в стовпці, де буде починатися нова 

сторінка, при цьому переконаєтеся в тому, що покжчик знаходиться в рядку 

1. (Якщо це не так, нарівні з горизонтальним розривом сторінки буде 

вставлений вертикальный розрив.) 

2. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), клацніть 

на кнопку Розриви (Page Break), потім виберіть пункт меню Вставити розрив 

сторінки (Insert Page Break). Програма Excel вставить розрив сторінки в 

стовпець, який знаходиться лівіше за покажчик комірки. 

 

Визначення місця вставки розривів сторінок значно спрощується, якщо 

перемкнутися в режим попереднього перегляду (див. розділ "Управління 

розривами сторінок в режимі розмітки"). 

 

Видалення розривів сторінок, доданих вручну 
Для видалення розриву сторінки виконаєте наступне. 

 

1.Встановіть табличний курсор в рядку, що знаходиться без посередньо 

під горизонтальним розривом сторінки, або в стовпці, який знаходиться 

правіше від вертикального розриву сторінки. 

 

2. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), клацніть 

мишею на кнопку Розриви (Breaks), потім виберіть пункт меню Видалити 

розрив сторінки (Remove Page Break). 

Для видалення усіх розривів сторінок, які були вставлені на лист 

вручну, виберіть вкладку “ленты” Розмітка сторінки (Page Layout), клацніть 

мишею на кнопre Розриви (Breaks), потім віберіть пункт меню Скидання 

розривів сторінок (Reset All Page Breaks). 

 

 

 

Управління розривами сторінок в режимі розмітки 
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Клацніть мишею по кнопці Розмітка сторінки (Page Break Preview) в 

правій частині рядка стану або клацніть по кнопці з аналогічною назвою, 

яка знаходиться на вкладці стрічки Вид (View) для переходу в режим 

розмітки сторінки. У цьому режимі можна переміщювати розриви 

сторінок шляхом їх перетягання мишею (мал. 9.2). Не забувайте про те, 

що зображення на екрані в цьому випадку не є точною копією 

друкарської сторінки. (Наприклад, в цьому режимі не відображуються 

верхні і нижні колонтитули.) Незважаючи на це, використання режиму 

розмітки сторінки найбільш простий спосіб установки розривів сторінок. 

Застосовуючи режим розмітки сторінки, потрібно враховувати наступні 

моменти. 

 

✓ При переході в режим розмітки Excel автоматично зменшує масштаб 

зображення, тим самим збільшуючи область, що відображується на екрані. 

Ви можете встановити будь-який необхідний коефіцієнт масштабування, 

скориставшись повзунком в рядку стану. 

✓Якщо виділяється не увесь лист, а задається тільки область друку, на 

екрані буде відображена область друку, яка відрізняється від інших комірок 

листа світлішим тоном. 

✓ Можна змінити положення лінії розриву сторінки, якщо перетягнути 

її межу за допомогою миші. 

✓ У цьому режимі відображення розриви сторінок, добавлені вручну, 

виділяються суцільними лініями, автоматичні розриви сторінок - 

пунктирними лініями. 

✓ Режим попереднього перегляду забезпечує повний  доступ до усіх 

функцій Excel. 

 

Запам'ятаєте: у міру збільшення кількості информації, що міститься 

на друкованій сторінці (тобто в результаті появи нових рядків або стовпців). 

Excel автоматично змінює масштаб зображення, що дозволяє розмістити на 

сторінці усі вихідні дані. 

 

Вставка верхніх і нижніх колонтитулів 

 
Верхній колонтитул - це рядок, який відображається у верхній частині 

сторінки, що виводиться на друк. Нижній колонтитул - це рядок, який 

відображується в нижній частині сторінки, що виводиться на друк. 
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Колонтитули складаються з трьох частин: лівої, центральної і правої. 

Можна, наприклад, визначити верхній колонтитул, який включає ваше ім'я 

(ліворуч), назву листа (по центру) і номер сторінки (справа). 

Простий спосіб включення верхнього або нижнього колонтитулу в 

друкарський документ полягає в їх додаванні в областях колонтитулів в 

режимі розмітки сторінки (мал. 9.3). Для переходу в цей режим клацніть 

мишею на кнопці Розмітка сторінки (Page Layout View), яка знаходиться в 

правій частині рядка стану, або клацніть мишею по однойменній кнопці, що 

знаходиться на вкладці стрічки Вид (View). 

Області колонтитулів характеризуються наступними властивостями. 

✓Ці області відображуються нижче (нижній колонтитул) і 

вище  (верхній колонтитул) за область даних листа. 

✓ Якщо область верхнього або нижнього колонтитулу 

порожня, в центральній секції відповідного колонтитулу 

відображується водяний знак. У області верхнього колонтитулу 

водяний знак відображує повідомлення "Клацніть, щоб додати 

верхній колонтитул" (Click to add header), в області нижнього 

колонтитулу - "Клацніть, щоб добавити нижній колонтитул" (Click 

to add footer). 

✓ Якщо покажчик миші встановити в області верхнього/ 

нижнього колонтитулу, Excel тонує її, відображуючи розміри 

колонтитулу. Клацніть на цій області мишею для додавання 

інформації. 

✓За умовчанням на кожній сторінці відображуються одні і 

тіж верхні і нижні колонтитули. 

✓Програма Excel відображує інформацію в області верхнього 

і нижнього колонтитулів в тому виді, в якому вона буде виведена 

на друк. 
 

Запам'ятаєте: якщо в області верхнього/нижнього колонтитулів не 

вказані які-небудь відомості, Excel не буде виводити ці області на друк. 

 
Вибір вбудованого колонтитулу 
 
Для вибору вбудованого колонтитулу (верхнього або нижнього) 

виконаєте наступне. 

 

1. Виберіть режим розмітки сторінки, клацнувши мишею по кнопці 

Розмітка сторінки (Page Layout View) в рядку стану або по однойменній 

кнопці, що знаходиться на вкладці стрічки Видгляд (View). 
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2. Клацніть мишею на секції в області верхнього або нижнього 

колонтитулів. На стрічці з'являється група контекстних вкладок Робота з 

колонтитулами (Header & Footer Tools), нижче за яку знаходиться вкладка 

Конструктор (Design). 

3. При необхідності виберіть контекстну вкладку Конструктор для 

відображення набору інструментів по роботі з колонтитулами. 

4.Клацніть на кнопці Верхній колонтитул (Header) або Нижній 

колонтитул (Footer), потім виберіть опції в меню, що з'явилося. 

 

5. Клацніть в будь-якому місці листа для приховання набору 

інструментів по роботі з колонтитулами. Після цього вибрані колонтитули 

будуть вставлені на сторінку. 

 

Запам'ятаєте: інформація, що знаходиться в області колонтитулів, може 

включатися на будь-яку сторінку документу, після чого Excel автоматично 

включить колонтитули на усі інші сторінки див. також розділ "Використання 

декілько колонтитулів в звітах"). 

 

Створення верхніх і нижніх колонтитулів 
 
Для визначення призначених для користувача колонтитулів виконайте 

наступне. 

1. Виконаєте пп. 1-3 процедури, описаної в попередньому розділі. 

2. Введіть необхідну інформацію в усі три секції колонтитулів; можете 

просто клацнути мишею на одній з восьми кнопок в групі Елементи 

колонтитулів (Header and Footer Elements) для введення спеціального коду 

(описання кнопок кодів можна знайти в наступній таблиці). 

3. Після клацання в будь-якому місці, відмінному від секції, в яку був 

доданий код. Excel перетворить код в реальную інформацію, яка 

відображується на друкарській сторінці. 

4. Якщо треба відформатувати текст в області колонтитулів, виберіть 

вкладку стрічки Головна (Ноті), потім виберіть один з доступних 

інструментів в групі Шрифт (Font). 

 

Кнопка Код Функція кнопки 

Номер 

сторінки (Page 

Number) 

&&[Раді] Вставка номера 

сторінки 
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5. Клацніть в будь-якому місці листа для приховання набору 

інструментів по роботі з колонтитулами, що відображується на стрічці. 

 

Кнопка Формат малюнка (Format Picture) в групі Елементи 

колонтитулів (Header and Footer Elements) буде доступної тільки у тому 

випадку, коли в область колонтитулів був вставлений малюнок. Після 

клацання на цій кнопці відображується діалогове вікно Формат малюнка 

(Format Picture), в якому знаходяться опції, що забезпечують зміну  розміру, 

обертання, масштабування, обрізання або налаштування інших параметрів 

малюнка. 

Можна комбінувати текст і коди, причому можна вставляти 

стільки кодів, скільки треба в кожній секції колонтитулу. Якщо в тексті, 

який включаєтся в секцію, використовується символ амперсанда (&), 

код вставляється двічі (оскільки символ амперсанда для Excel - це 

сигнал для вставки коду). Наприклад, для введення заголовка 'Research 

Число 

сторінок (Number of 

Pages) 

&&[Page

s] 

Вставка загального 

числа сторінок 

друкованого докуметга 

Поточна дата 

(Current Date) 

&&[Date] Вставка поточної 

дати 

Поточний час 

(Current Time) 

&&[Time

] 

Вставка поточного 

часу 

Шлях до 

файлу (File Path) 

&&[File] Вставка шляху і 

імені файлу для поточної 

книги 

Ім'я гфайла 

(File Name) 

&&[Path) 

MFile] 

Вставка імені книги 

Ім'я листа 

(Sheet Name) 

&&[Tab] Вставка назви 

листа 

Малюнок 

(Picture) 

&&[Pictu

re] 

Вставка картинки в 

області колонтитулу 
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& Development' (Дослідження і розробка) в область верхнього або 

нижнього колонтитулу введіть текст Research && Development. 

У область колонтитулів можна включати будь-яке число 

горизонтальних ліній, але при цьому слід настроїти межі колонтитулу 

для запобігання його "розпливання" в область листа. Для цього 

встановите покажчик миші в тому місці, де треба додати іншу лінію або 

перенесіть існуючу лінію, і натисніть клавішу <Enter>. 

 

Запам'ятаєте: інформація, що відноситься до колонтитулів, може 

бути вставлена на будь-яку сторінку документу, a Excel автоматично 

застосує її до усіх інших сторінок (див. також наступний розділ). 

 

Використання декількох колонтитулів в звітах 
 
  Команди Документи, Зображення, Музика, Комп'ютер і Мережа в 

меню Пуск Windows Vista прийшли на зміну командам Мої документи, 

Мої малюнки, Моя музика, Мій комп'ютер і Моє мережеве оточення в 

меню Пуск Windows ХР. 

При визначенні верхніх і нижніх колонтитулів для різних сторінок 

звіту Excel 2007 пропонує наступні можливості.  

 

✓Для першої сторінки можна вказати окремий верхній/ нижній 

колонтитул. Ця можливість може застосовуватися, наприклад, в звітах, в 

яких вимагаються різні колонтитули для заголовка або змісту. 

 

✓ Для парних/непарних сторінок можна вибрати різні колонтитули. Ця 

можливість корисна у тому випадку, коли створюються звіти, що мають 

формат книги. Якщо, крім того, вказується перший верхній/нижній 

колонтитул, Excel застосує верхній/нижній колонтитул парної сторінки, 

починаючи з другої сторінки звіту. 

 

Для додавання окремого верхнього/нижнього колонтитула до 

першої сторінки або окремих верхніх/нижніх колонтитулів до 

парних/непарних сторінок звіту виконайте наступне. 

 

1. Виконаєте пп. 1-3 процедури, описаної в розділі 4 'Створення 

верхніх і нижніх колонтитулів". 

 
      2. Виконаєте одну з наступних дій : 
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- Для вказівки першої сторінки верхнього/нижнього колонтитула 

встановите прапорець Особливий колонтитул для першої сторінки 

(Different First Page) в групі Параметри (Options) вкладки Конструктор 

(Design), що відноситься до групи контекстних вкладок Робота з 

колонтитулами (Header and Footer Tools). 

 

- Для вказівки окремих колонтитулів для парних/непарних 

сторінок встановите прапорець Різні колонтитули для парних і непарних 

сторінок (Different Odd& Even Pages) в групі Параметри (Options) 

вказаної вище вкладки. 

Для кожної сторінки введіть інформацію в область верхнього або 

нижнього колонтитулу. 

 

- Якщо вказаний окремий колонтитул тільки для першої сторінки, 

введіть інформацію в область колонтитулів першої сторінки документу, 

а потім вкажіть дані колонтитулів в другій сторінці документу. Ці ж 

відомості використовуватимуться для усіх інших колонтитулів 

документу. 

- Якщо вказані різні колонтитули тільки для парних/ непарних 

сторінок звіту, на першій сторінці документу введіть інформацію для 

колонтитулів непарних сторінок документу, на другій сторінці 

документа введіть зведення для колонтитулів парних сторінок 

документів. 

 

- Якщо вказані окремі колонтитули для першої сторінки, а також 

для парної/непарної сторінок документу, на першій сторінці документу 

введіть інформацію для колонтитулів першої сторінки, на другій 

сторінці документу вкажіть відомості для усіх колонтитулів парних 

сторінок, на третій сторінці документу - для усіх колонтитулів непарних 

сторінок 

. 

Запам'ятаєте: після клацання мишею в області верхнього/нижнього 

колонтитулу Excel відображує відомості про тип колонтитулу 

(звичайний, перша сторінка, парна сторінка або непарна сторінка). Ця 

інформація виводиться вище за верхній колонтитул або нижче за 

верхній колонтитул, віповідно. 

 

Попередній перегляд документу 
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Завдяки функції попереднього перегляду Excel сторінка, що 

вводмиться на друк відображується на екрані - повідомляючи 

можливість, яка економить ваш час (і папір). 

Для діставання доступу до властивості попереднього перегляду 

клацніть мишею на кнопці Office, потім клацніть на стрілці біля кнопки 

Друк (Print) і виберіть опцію Попередній перегляд (Print Preview), яка 

відображається в правій частині меню. 

 

Запам'ятаєте: при роботі в режимі розмітки сторінок можуть бути 

доступні нс усі можливості друку - наприклад, ви не зможете дістати 

доступ до опцій друку сітки, друк в чорновому режимі, друці в чорно-

білому режимі, а також нс зможете відкрити екран, в якому виводяться 

повідомлення про помилки. Можливість попереднього перегляду 

використовується для перегляду ефектів вибору усіх параметрів друку. 

Запам'ятаєте: на відміну від розглянутих в цій главі режимів 

відображення, в режимі попереднього перегляду працювати неможливо. 

Ви нс зможете вводити або редактуровать дані, форматувати їх, 

настроювати розриви сторінок, створювати діаграми і так далі 

 

Швидкий друк 

 
При виборі швидкого друку на друк виводиться поточний лист, 

причому використовуються стандартні налаштування друку. Якщо 

користувач вказав свої налаштування, вони будуть використовуватися 

під час наступного сеансу друку. Стандартні налаштування друку 

приведені в наступному списку: 

 

✓друк активного листа (або усіх виділених листів), включаючи 

впроваджені діаграми і малюнки; 

✓друк однієї копії; 

✓ друк з вибором книжкової орієнтації; 

✓ інформація нс, що виводиться на друк, масштабується; 

✓ використовуються верхні і нижні поля розміром 0,75 дюйма, а 

також ліве і праве поля розміром 0,7 дюйма; 

✓ не друкуються верхні і нижні колонтитули; 
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✓ у разі друку великих листів, що складаються з декількох 

сторінок, спочатку друкуються нижні листи, а потім верхні; 

✓ при друці використовується принтер, заданий за умовчанням. 

Якщо вас влаштовують стандартні параметри друку, клікніть 

мишею на кнопці Office, потім клацніть на стрілці правіше від кнопки 

Друк (Print), після чого у випадному меню виберіть опцію Швидкий 

друк (Quick Print). 

Можна додати кнопку друку в панель швидкого доступу, після 

чого документи вирушатимуть на друк після одного "кліка" мишею. Для 

цього досить клацнути на стрілці в правій час-ти панелі швидкого 

доступу, потім в меню, що з'явилося, вибрати пункт Швидкий друк 

(Quick Print). Див також розділ Знайомство з панеллю швидкого 

доступу" глава 1. 

 

Вибір принтера 

 
Якщо ви маєте доступ до декількох принтерів, перед початком 

друку виберіть потрібний принтер. Для цього виконайие наступне. 

1. Клацніть мишею на кнопці Office, потім клацніть на кнопці 

Друк(не на стрілці, а на самій кнопці). Програма Excel відобразить 

діалогове вікно Друк (Print). 

4.  

      2.В списку, що розкривається, Ім'я (Name) виберіть нуж-ный 

принтер. 

 

3.Клацніть на кнопці ОК для закриття діалогового вікна 

 

У діалоговому вікні Друк також відображуються відомості про 

вибраний принтер, наприклад його стан, а також наявні підключення до 

комп'ютера. 

 

 

 

 

 

Установка параметрів друку листів 
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В більшості випадків вимагається, щоб лист виводився на друк в 

тому виді, в якому він відображений на екрані. Але іноді виникає 

необхідність в "виборчому" друці. Для управління процесом друку 

Excel пропонує цілий ряд можливостей. 

Друк сітки або заголовків стовпців/рядків 
 
Для друку сітки або заголовків стовпців/рядків віконайте 

наступне. 

 

1. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout). 

5.  

2. Скористайтеся одним з наступних методів. 

6.  

7.  

●Для друку/припинення друку ліній сітки установіть або 

відміните установку прапорця Друк (Print) в розділі Сітка (Gridlincs) 

групи Параметри листа (Sheet Options). 

 

●Для друку/припинення друку заголовків рядків і стовпців 

встановіть або відміните установку прапорця Друк (Print) в розділі 

Заголовки (Headings) групи Параметри листа (Sheet Options). 

 

Друк заголовків рядків і стовпців на кожній сторінці 
 
Досить часто при введенні даних листа в першому рядку 

знаходяться мітки (заголовки), а в першому стовпці - описові імена. 

Якщо лист, що виводиться на друк, складається з декількох сторінок, 

простота ропізнавання другої, третьої і так далі сторінок погіршується. 

Це пов'язано з тим, що текст, який знаходиться в першому рядку 

(першому стовпці), нс виводиться на друк (при друці другому, третьому 

і так далі сторінок). Якщо треба друкувати заголовки стовпців/рядків на 

кожній сторінкі, можна скористатися одним з декількох методів, 

пропонованихExcel. 

 

Виконаєте наступні дії для вибору міток рядків і стовпців, які 

будуть відображені на кожній сторінці. 
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1. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), потім 

клацніть мишею на кнопці Друкувати заголовки (Print Titles). 

З'явиться діалогове вікно Па-раметры сторінки (Page Setup) з 

вибраною вкладкою Лист (Sheet). 

2. Клацніть мишею на необхідних полях в області Печатати 

заголовки (Print Titles), і виберіть рядок(-і) або столбсц(- и) листа, 

які повторюватимуться на кожній сторінці. Можна також ввести ці 

посилання вруч-ную. Наприклад, якщо рядки 1 і 2 будуть задані як 

рядки, що повторюються, введіть 1:2. 

3. Клацніть на кнопці ОК для закриття діалогового вікна Параметри сторінки 

(Page Setup). 

8.  

Запам'ятаєте: не плутайте заголовки стовпців/рядків, що 

виводяться на друк, і верхні колонтитули - це різні поняття. Верхні 

колонтитули відображуються у верхній частині кожної сторінки і 

містять наступну інформацію: ім'я листа, дата або номер сторінки. Що 

виводяться на друк заголовки описують друковані дані, наприклад, 

назви полів в таблиці. 

Для кожного листа книги можна вказати різні вводимі на друк 

заголовки. У Excel ці заголовки запам'ятовуються шляхом створення 

імен на рівні листа  

 
((Print_Titles). 

 

Додаткові параметри друку 
 
Існує ряд параметрів друку листів, використовуваних епізодично. 

Для доступу до цих параметрів виконаєте наступне. 

 

1. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), потім 

клацніть мишею на кнопці відкриття діалогового вікна, групи, що 

знаходиться в правій нижній частині, Параметри листа (Sheet Options). 

Після цього з'явиться діалогове вікно Параметри сторінки (Page Setup) з 

вибраною вкладкою Лист (Sheet). 

2. Виберіть один з наступних параметрів. 

- Чорно-біла (Black and White). Якщо у вашому розпорядженні 

монохромний принтер, то майте на увазі, що кольори, в які 
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розфарбований лист, можуть некоректно перетворитися в монохромну 

гамму. Встановите цей прапорець, який інструктує Excel відносно 

ігнорування кольорів в процесі друку. 

 

- Чорнова (Draft Quality). При друці в чорновому режимі не 

виводяться впроваджені діаграми, картинки, лінії сітки і рамки. При 

цьому зменшується час друку, що зручно, коли треба швидко вивести 

документ на друк. 

 

- Примітки (Comments). Якщо одна або больше число комірок 

листа містять примітки, можна їх вивести на друк нарівні з самим 

листом. Для цього виберіть відповідну опцію в списку Примітки 

(Comments). За умовчанням примітки не друкуються. 

 

- Помилки окомірок як: (Errors). У Excel можна вводити на друк 

повідомлення про помилки в тому виді, в якому вони відображуються 

на листі, або замінювати кожну з них стандартними символами. 

Повідомленням про помилки відповідають наступні коди: #NUM!, 

#DIV/0!, #REF!, #N/A, #VALUE!, #NAME? і #NULL!. Виберіть 

необхідну опцію в розкриваючомусь списку Помилки комірок як (Cell 

Errors As). За умовчанням повідомлення про помилки друкуються так, 

як відображуються. 

 

- Послідовність виведення сторінок (Page 

Order). Якщо ви працюєте з листом, який включає ряд стовпців і 

рядків, велика вірогідність, що у кінці листа знаходяться декілька 

вертикальних розривів сторінок, горизонтальних розривів сторінок або 

розривів сторінок обох типів. У подібних випадках можна друкувати 

сторінки листа в напрямі зліва направо або в напрямі зверху вниз. У 

області Послідовність виведення сторінок (Page Order) встановите 

перемикач Вниз, потім управо (Down, Then Over) або Управо, потім 

вниз (Over, Then Down). За умовчанням Excel друкує вниз, потім 

управо.Клацніть на кнопці ОК для закриття діалогового вікна 

Параметри сторінки (Page Setup). 
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Налаштування області друку 

 
Якщо вибраний друк активного листа або декількох листів, Excel 

друкує увесь лист (листи) - або діапазон комірок, який називається 

область друку (Print_Area). Діапазон з цією назвою включений до 

складу кожного листа. Після налаштування області друку Excel 

автоматично створює ім'я Print_Area. Під цим ім'ям криється 

стандартный іменований діапазон, посилання, що тому входять до його 

складу, можуть змінюватися вручну (Див. також розділ "Редагування 

імен" глави 6). 

 

Для налаштування області друку виконаєте наступне. 

1. Виділіть діапазон, який буде виведений на друк. Натисніть і 

утримуйте клавішу <Ctrl> при виборі декількох діапазонів, що не 

перетинаються. 

2. Виберіть вкладку стрічки Розмітка сторінки (Page Layout), 

клацніть на кнопці Область друк (Print Area), потім в меню 

виберіть пункт Задати (Set Print Area). 

 

Запам'ятаєте: після одноразового визначення області друку Excel 

використовуватиме це за умовчанням для друку усіх наступних 

документів. Якщо треба прибрати область друку (в цьому випадку Excel 

друкуватиме увесь лист), клацніть по кнопці Область друк (Print Area), в 

меню виберіть пункт Прибрати (Clear Print Area). 

Якщо ви не хочете відмовлятися від раніше створеної області 

друку, але вирішили вивести на друк увесь лист, встановите прапорець 

Ігнорувати області друку (Ignore Print Areas) в діалоговому вікні Друк 

(Print). Для переходу в це вікно клацніть на кнопці Office, потім 

виберіть команду Друк (Print). 
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Вибір що виводяться на друк даних 

 
Користувачеві Excel надається цілий ряд можливостей для 

визначення діапазону даних листа або книги, які виводитимуться на 

друк. Для визначення необхідних даних виконаєте наступне. 

 

 

1.Клацніть по кнопці Office, потім клацніть на кнопку Друк (Print). 

На екрані з'явиться діалогове вікно Друк (Print). 

 

2. Виберіть перемикач в області Вивести на друк (Print What) 

цього діалогового вікна, за допомогою якого визначається, що буде 

виведено на друк. Отже, выбе-рите один з наступних чотирьох 

перемикачів. 

 

● Виділений діапазон (Selection). Вивід на печать діапазону 

комірок листа, який був вибраний в п. 1 до відображення 

діалогового вікна Друк (Print). Зверніть увагу, що якщо 

вибираються несуміжні діапазони, кожен з них друкується на 

окремій сторінці. 
 

● Виділені листи (Active Sheet(s)). Друк активного листа або 

усіх виділених листів. Для виделения декількох листів натисніть і 

утримуйте клавішу <Ctrl>, клацаючи при цьому на ярличках листів. 

Якщо вибрано декілька листів, кожен лист печатається на окремій 

сторінці. Цей перемикач встановлений за умовчанням. 

● Усю книгу (Entire Workbook). Друк усієї книги, включаючи 

листи і діаграми. 

 

●Таблицю (Table). Цей перемикач доступний тольки у тому  

випадку, коли у складі листа є табли-цы (Див. також главу 11). 
 

3. Якщо треба надрукувати тільки деякі сторінки, установіть 

перемикач Сторінки (Pagc(s)) в області Друкувати (Print Range), а також 

вкажіть номери першої і останньої сторінки. Можна також 
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використовувати стрілки лічильника або ввести номери сторінок в поле. 

Зверніть увагу, що можна задати тільки неперервний діапазон 

друкованих сторінок. 

Клацніть мишею на кнопці ОК для початку друку. 

 

              Заповнення послідовностей 

Програма Excel підтримує функцію автозаповнення (AutoFill), яка забезпечує автоматичне 

заповнення клітинок даними, розташованих в певній послідовності. 

Ця функція використовує маркер заповнення - маленький квадратик, що 

знаходиться в нижньому правому куті виділеної клітинки або діапазону. 

        При перетягувани маркера заповнення праворуч від 

нової виділеної клітинкиз'являється смарт-тег Параметри автозаповнення (AutoFill 

Options). Клацніть на неї, щобвідкрити список найбільш часто 

використовуваних опцій заповнення: Копіюватиклітинки (Copy Cells), заповнити (Fill 

Series), Заповнити формати (Fill Formatting Only) і заповнити значення (Fill Without Formatting), як 

показано на рис. 4.7. 

Запам'ятайте: відсутність маркера заповнення при виділенні комірки або 
діапазону говорить про те, що функцію автозаповнення вимкнуто. Щоб увімкнути 
цю функцію, виконайте наступне. 

1.Клацніть на кнопці Office, потім клацніть на кнопці Параметри Excel (Excel 

Options). З'явиться діалоговевікно Параметри Exel(Excel Options), в лівій частині якого 

відображається список розділів. 

 

2.Виберіть розділ Додатково (Advanced). 

3. Встановіть прапорець Дозволити маркери заповнення і перетягування комірок. 

4. Клацніть на кнопку ОК. 

 

Запам'ятайте: якщо виділено декілька областей, властивість автозаповнення не 

застосовуються. 
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Введення послідовності чисел і дат 

        Функція автозаповнення може використовуватися 

також для введенняпослідовностей числових значень або дат. Для цього досить 

виконати наступне. 

1.Введіть як мінімум два числові значення або дві дати в сусідні клітинки. 

Ці значення можуть бути послідовними. 

2.Виділіть клітинки, заповніть в попередньому пункті 

 (див. також розділ"Виділення клітинки"). 

Чтобы заполнить все последующие ячейки, перетащите маркер заполнения. При 

пертаскивании маркера заполнения появлеется подсказка, в которой отображаются данные, 

помещаемые програмой Excel в каждую ячейку. 

Запам'ятайте: після завершення операції перетягування программа Excel 

відображаєсмарт-тег Параметри заповнення (AutoFill Options), яка дозволить 

вибрати опції заповнення.Щоб отримати більш повний контроль над процесом заповнення, під час 

перетягування маркера слід утримувати натиснутою не ліву, а праву кнопкумиші. Як тільки ви її 

відпустите, у вікні з'явиться список наявних опції. 

Функція автозоповнення працює також і протилежному напрямку. Наприклад, якщо 

починати з комірок, які містять значення – 20 і  - 19, наступні комірки отримають значення -18, -17 і 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Якщо числові значення, введені в початкові комірки, мають неоднаковий приріст, Excel          

запоняє наступні комірки, використовуючи просту арифметичну прогресію. Ця особливість 

часто застосовується для прогнозування тих або інших подій. Примітка: в подібних 
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випадках в програмі Excel використовується прогресія, різниця якої залежить від 

зростання або убування введеної послідовності даних. 

 
Введення послідовності текстових даних 
 
      Програма Excel використовує деякі текстові послідовності  (дні тижня і місяці), що 

дозволяє вводити їх в автоматичному режимі. 

      Щоб завершити послідовність текстових даних за допомогою функції автозаповнення, 

виконаєте наступне. 

1. Введіть в комірку один з елементів послідовності  (наприклад. Понеділок (Monday) або Лютий 

(February)). 

2. Виділити цю комірку, клацнувши на неї мишею, і перемістіть маркер заповнення, ввівши тим 

самим текстові значення у вибрані комірки. 

 

 Можна також "навчити" Excel розпізнавати заказні послідовності, які підтримують автозаповнення 

(см також розділ " Сортування користувачем'' глави 11). 

 

Вставка рядків і стовпців 

 

При вставці нових рядків або стовпців в Excel программа розміщує порожні рядки, зрушуючи сусідні 

рядки або стовпці відповідним чином. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Транспонування діапазону 
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Якщо треба змінити орієнтацію діапазону. Excel зробить це за долі секунди. При 

транспонуванні діапазону рядки стають стовпцями, а товпці - рядками. На мал. 4.10 наведений 

приклад горизонтального діапазону, який транспонований у вертикальний діапазон. 

 

Для транспонування діапазону виконаєте слідуюче. 
 

1. Виділіть діапазон (див. також розділ "Виділення діапазону"), що транспонується. 
 
 

2. Клацніть на кнопці Копіювати (Copy), що знаходиться на вкладці стрічки Головна (Home). 
(Можна також натиснути клавіші <Ctrl+C> або клацнути правою кнопкою миші на комірці 
або діапазоні і вибрати команду Копіювати (Copy) з контекстного меню.) 

9.  
3.     Клацніть на верхній лівій комірці області, в яку буде поміщений діапазон, що    

транспонується. Цей діапазон не може перекривати початковий діапазон. 

 

4.   Клацніть на нижній частині комбінованої кнопки Вставити(Paste)  (тут знаходиться 
вказуюча вниз стрілка) на вкладці стрілки Головна (Ноmе), потім в меню виберіть пункт 
Транспонувати (Transpose). 

5.    Якщо потрібно, видаліть початковий діапазон. 
 
Запам'ятаєте: програма Excel коригує формули, що тримаються в початковому діапазоні, 

забезпечуючи їх вірну роботу після транспонування. 
 

Відміна внесених змін і виправлення помилок 
      
       Однією з найбільш корисних можливостей Excel являється багаторівнева властивість 

Відмінити (Undo), яка дозволяє послідовно відміняти раніше виконані операції. Наприклад, якщо ви 

виявите, що кілька хвилин тому випадково видалили діапазон даних, скористайтеся функцією 

Відмінити, за допомогою якої відміняйте виконані дії до тих пір, поки не з'явиться видалений 

діапазон. 

         Щоб анулювати яку-небудь операцію, виконаєте одну з наступних дій. 

 

 

              °  Клацайте по кнопці Відмінити (Undo), що знаходиться на панелі     швидкого 

доступу, до тих пір, поки не буде скасовано необхідну дію. 
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               °  Натискайте клавіші <Ctrl+Z> чи <Ctrl+Back - space> до тих пір, поки не 

повернетеся до операції, яку хочете відмінити. 
 
 

               °  Клацніть на стрілці праворуч від кнопки Відмінити в панелі швидкого доступу. 

Відкриється список раніше виконаних дій. Виберіть дії, які треба відмінити. 

 

 

Використання формул і функції 
 

У цій главі розглядаються питання, пов'язані з використанням формул і функцій. Завдяки 

формулам підвищується якість обчислень, оскільки вони забезпечують обробку даних, тих, що 

знаходяться в елементах електронної таблиці. Функції -  це вбудовані або призначені для 

користувача інструментальні засоби, які використовуються у формулах Excel. 

 

 

У цій главі.. 

° Абсолютні, відносні і змішані посилання  

° Перетворення формул в числові значення  

° Введення функцій у формули 

° Створення посилань на комірки або діапазони інших листів 
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Абсолютні, відносні і змішані посилання 
 
У програмі Excel можна використовувати відносні посилання, що визначають положення 

комірки відносно положення комірки з формулою, або абсолютні посилання, які завжди вказують на 

конкретні комірки. В алресі абсолютного посилання перед буквеним позначенням стовпця і 

номером рядка завжди стоїть знак долара. При копіюванні формули, що містить абсолютне 

посилання, посилання в копії комірки не коригується. У свою чергу, відносні посилання 

автоматично коригуються при копіюванні формул. 

Excel дозволяє також використовувати змішані посилання, в яких тільки одна частина 

адреси комірки або діапазону є абсолютною. У наступній таблиці представлені усі можливі типи 

посилань на комірки. 

 

Тип посилання Приклад 

Відносне посилання А1 

Абсолютне посилання SA$1 

Змішане посилання (абсолютном є SAI 

посилання на стовбчик)  

Змішане посилання (абсолютном є AS! 

посилання на рядок)  

 

 
Щоб змінити тип посилання на коміру, яка використовується в цій формулі, виконаєте 

наступне. 
 

1. Двічі клацніть лівою кнопкою миші на коміру, що містить формулу (чи натисніть клавішу 
<F2>) для переходу в режим редагування. 
10.  

2. У комірці або в рядку формул клацніть мишею по посиланню на коміру 
. 

3. Послідовно натискайте клавішу <F4>, щоб обійти усі типи посилань на комірки. Зупиніться 
після відображення потрібного типу. 

 
4. Натисніть клавішу <Enter> для завершення операції. 

 

Основні елементи формул 
 
У Excel 2007 формула може включати до 8192 (у більш ранніх версіях тільки 1024 символи), 

а також наступні елементи: 
 
− оператори, наприклад, + (складання) і * (множення); 
− посилання на комірки (включаючи іменовані комірки і діапазони); 
− числові значення, текст і логічні величини;  
− функції листа (наприклад, SUM і AVERAGE). 
 
 



119 

 

"Офісні комп’ютерні технології" 

C:\Users\McSym\Диск Google\ВСЯ МОЯ РАБОТА\Дисципліни\Маркін М.О\1. Офісні комп'ютерні технології\Лекції\ЛЕКЦІЇ.docx 

     Після введення формули в коміру відображується результат обчислень. Після вибору 

комірки в рядку формул відображуєця сама формула. (Рядок формул знаходиться під стрічкою.) 

Пріоритет операторів - це набір правил, використовуємих в програмі Excel при виконанні 

обчислень за формулами. 

У наступній таблиці приведений список операторів, які можуть використовуватися у 

формулах, а також вказаний їх пріоритет. 

 

Операт

ор 

Назва Пріоритет 

^ Підведення до степеня 1 

* Множення 2 

/ Ділення 2 

+ Додавання 3 

- Віднімання 3 

& Конкатенація 

(об’єднання рядків тексту) 

4 

= Дорівнює 5 

> Більше 5 

< Меньше 5 

 
Як випливає з таблиці, операція піднесення до степеня має найвищий пріоритет (тобто в 

програмі Excel ця операція виконується в першу чергу), а оператори порівняння мають найбільш 

низький пріоритет. Якщо формула матиме оператори з однаковим пріоритетом (наприклад, 

оператори множення і ділення), то операції виконуються в порядку зліва направо. 

 

Запам'ятаєте: для зміни пріоритету операторів у формулах (тобто для зміни порядку 

виконання операций) використовуються дужки. Наприклад, у формулі = (Доход- Витрати) 

*Ставка_Податку спочатку зі значення змінної Дохід віднімається значення змінної Витрати, а потім 

отриманий результат множиться на значеня змінної Ставка_Податку. 

 

Зміна режимів обчислення 

        Якщо в програмі Excel встановлений автоматичний режим обчислення (за 

умовчанням), то при зміні вмісту  комірок, використовуваних при обчисленні, формула автоматично 

відображує новий результат. 

         Для переходу до режиму обчислень, що виконуються вручную, виберіть вкладку 

стрічки Формули (Formulas), потім клацніть по кнопці Параметри обчислень (Options) в групі 

Обчислення (Calculation), після чого у відображеному меню виберіть пункт Вручну (Manual). 
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Запам'ятаєте: якщо ви працюєте в режимі обчислень вручну, то за наявності  формул в 
рядку стану з'являється напис Вичислити (Calculate). Для перерахунку формул можна 
використовувати наступні методи. 

 
−Виберіть вкладку Формули (Formulas) на стрічці, потім в групі Обчислення (Calculation) 

клацніть по кнопці Перерахунок (Calculate Now) або натисниті клавішу <F9>. Після цього будуть 
перераховані формули в усіх відкритих книгах. 

 
 
− Виберіть вкладку стрічки Формули (Formulas), потім клацніть по кнопці зробити 

обчислення (Calculate Sheet) в групі Обчислення (Calculation) або натисніть клавіші <Shift+F9>. 
Після цього будуть перераховані формули, що знаходяться на активному листі. Інші листи, що 
знаходяться в цій же робочій книзі, не зачіпаються. 

 
 
Запам'ятаєте: в програмі Excel режими обчислень не пов'язані з певним листом. В 

результаті зміни режиму обчислення зачіпаються усі відкриті книги, а не тільки активна книга. 
Для повернення в режим автоматичних обчислень виберіть  вкладку стрічки Формули 

(Formulas), потім клацніть на кнопці Параметри обчислень (Options) і в меню, що з'явилося, 
виберіть пункт Автоматично (Automatic). 

 
 

Перетворення формул в числові значення 
 
Іноді потрібно перетворити формулу у відповідне їй числове значення (видалити формулу з 

комірки, залишивши тільки результат). Наприклад, це може знадобитися  для запобігання зміні 

значення в комірці у тому разі, коли змінюватимуться значення в інших осередках, що посилаються 

на цю формулу. 

 
Для перетворення формули у відповідне їй значеня виконаєте наступне. 
 

1. Виберіть комірку, в якій знаходиться формула. Для перетворення декількох формул 
виберіть діапазон. 
11.  

2. Клацніть на кнопці Копіювати (Copy), яка знаходиться на вкладці Головна (Home) стрічки. 
(Можна також натиснути клавіші <Ctrl+C> або клацнути правою кнопкою миші по комірці, 
потім вибрати команду Копіювати (Copy) з контекстного меню. 
12.  

13.  
3.   Клацніть на нижній частині кнопки Вставити (Paste) на вкладці стрічки Головна(на 

цій   частині кнопки знаходиться вказуюча вниз стрілка), потім в меню, що з'явилося, виберіть 
команду Вставити значення (Paste Values). 
Натисніть клавішу <Enter> або <Esc> для відміни режиму  

 
Запам'ятаєте: описана вище процедура переписує формули. Для приміщення поточних 

значень формул в другу (порожню) область листа виберіть іншу комірку або діапазон в п. 3. 
 
 

Редагування функції, що містяться у формулах 
 
 

Після створення формули, що містить одну або декілька функцій, може виникнути 

необхідність в зміні аргументів цих функцій. Програма Excel надає декілька способів виконання 
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цього завдання, які залежать від особистого вибору користувача і складності використовуємих 

функцій. 

 
Для зміни функції можна скористатися одним з наступних методів. 
 
- Якщо формула містить тільки одну функцію або функція, аргументи якої необхідно змі-

нити, розташована у формулі останьою, клацніть по кнопці Вставити функцію (Insert Function), що 
знаходиться в рядку формул (чи на вкладці стрічки Формули (Formulas)), або натисніть клавіші 
<Shift+F3>. Після цього відобразиться діалогове вікно Майстер функцій - крок 1 з 2 (Insert Function). 

 
 
- Якщо формула містить декілька функцій, натисніть клавішу <F2> чи двічі клацніть по 

редагованії комірці. Встановіть курсор на функції, яку хочете змінити, і клацніть по кнопці Вставка 
функції або натисніть клавіші <Shift+F3>. 

 
 
- Найбільш ефективним способом зміни простих функцій (тобто функцій, що мають декілька 

аргументів) являється їх редагування вручну. Програма Excel забезпечує усі функції випливаючими 
підказками, які допоможуть визначити назву і порядок розташування аргументів. 

 
 
Див. також розділ "Введення функцій вручну". 

 
Додавання функцій у формули 
 
Програма Excel містить більше 300 вбудованих функций, за допомогою яких можна 

розширити можливості створюваних формул і заощадити час, що витрачається на обчислення. 

Функції виконують наступні завдання: 

- спрощують зовнішній вигляд формул; 

- дозволяють за допомогою формул виробляти обчислення, які в іншому випадку виконати 

неможливо; 

-забезпечують умовне виконання формул, надаючи деякі можливості по ухваленню рішень. 

 
      В більшості випадків (але не завжди) у функціях листа використовується один або 

декілька аргументів, які знаходяться в круглих дужках. Аргумент слід розглядати як порцію 

інформації, яка вказує, що повинна виповнити ця функція. Наприклад, в наступній функції (яка 

округлює число, що містить в комірці  А1 до двох десяткових розрядів), використовується два 

аргументи: = (ОКРУГЛИЙ(А1;2)) 

 

Запам'ятаєте: Одні функції можна вкладати в інші. Наприклад, у формулі =СУМ (МАКС 

(В1:В6), ОКРУГЛ (А1, 2)) функції ОКРУГЛ(ROUND) і МАКС(МАХ) вкладені у функцію СУМ(SUM). 

 

 

Див. також розділ "Редагування функцій, що знаходяться у формулі". 
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Введення функцій вручну 
 
Навіть якщо ви незнайомі з функцією, яку маєте намір використовувати, нічого страшного. 

Просто введіть ім'я цієї функції, а властивість автозавершення формул виведе на екран список  

можливих варіантів (мал. 5.1). 

 
Якщо ви продовжуєте введення даних, не звертаючи уваги на список, що з'явився. Excel 

зменшує кількість доступних варіантів. Якщо треба вибрати ім'я функції в списку, клацніть двічі 

нього мишею або виділіть його (за допомогою миші або клавіш стрілок), а потім натисніть клавішу 

<Таb>. Програма Excel включить функцію у формулу нарівні з круглою дужкою. 

          Підказка по функціях, які відображуються в  списку, представлена у формі 

спливаючих підказок (ScreenTips), як показано на мал. 5.1. Кожна підказка включає короткий опис 

використовуваної функції. 

        Після введення імені функції вручну (разом з  круглою дужкою) або вибору функції в 

списку програма Excel пропонує подальшу допомогу. Ця допомога полягає у визначенні кількості і 

порядку дотримання аргументів у функції. Програма Excel відображує спливаючу підказку під 

функцією, що вводиться. З'являється ім'я введеної функції, після якого приводиться список 

обов’язкових і необов'язкових аргументів (у круглих дужках). Для відображення вікна довідки 

клацніть лівою кнопкою миші по імені функції у вікні спливаючої підказки. 

См також розділ "Введення формул вручну". 

 

Використання автосуми 
 
Завдяки інструменту автосуми (AutoSum) забезпечується найбільш швидкий спосіб 

введення часто використовуваних функцій. 
 
Щоб скористатися цим методом, виконаєте слідуюче. 
 
 

1. Виділіть комірку, розташовану нижче або праворуч від діапазону комірок. 
14.  
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     2. Виконаєте одну з наступних дій. 
 
 
-   Щоб вичислити суму числових значень діапазону, клацніть по кнопці Автосума 

(AutoSum), розташованії на вкладці стрічки Головна (Home) або на вкладці стрічки Формули 
(Formulas). Навколо діапазону, який, як передбачається, необхідно підсумувати, з’являється 
пунктирна рамка. Якщо потрібні комірки не увійшли до виділеної області, виділіть мишею новий 
діапазон. Щоб завершити цю операцію, клацніть на кнопку Автосума ще раз або натисніть клавішу 
<Enter>. 

 
- Щоб знайти середнє, найбільше або найменше значення, кількість чисел або значень, 

відкрийте меню, що розкривається, клацнувши по стрілці праворуч від кнопки Автосума, і виберіть 
необхідну операцію. Клацніть по відповідній опції меню і виконайте  дії, описані в розділі про 
підсумовування діапазону комірок. 

 
У програмі Excel контур виділення автоматично охоплює найближчу область, 

розташовану над коміркою формули або зліва від неї. Область - це діапазон, що не 
містить порожніх комірок. Щоб підсумувати декілька несуміжних областей, натисніть 
клавішу <Ctrl> і, утримуючи її натиснутою, перетягніть  покажчик по кожній області, а 
потім клацніть по кнопці Автосума (Див. також розділ "Виділення комірок і діапазонів" 
глава 4). 

 
 

Використання бібліотеки функцій 
 
Завдяки бібліотеці функцій спрощується введення функцій і їх аргументів. Ця бібліотека 

особливо корисна у тому випадку, коли ви не знаєте, яка функція вимагається в тій або іншій 

ситуації, і хочете проглянути всі доступні варіанти. В цьому випадку пошук значно полегшуєця 

завдяки тому, що доступні функції групуються в категорії, назви яких загальновідомі (наприклад, 

фінансові або текстові). 

 
Для введення функції за допомогою бібліотеки функцій виповніте наступне. 
 
 
1. Активізуйте комірку, в якій знаходиться функція. Якщо функція вставляється в існуючу 

формулу, клацніть по позиції у формулі, в якій буде вставлятися  функція. 
 
 
2.  При вставці нової функції у формулу, яка вже містить іншу функцію, скористайтеся 

оператором (наприклад, +, - або *) для розподілу цих функцій. 
 
 
3. Виберіть вкладку стрічки Формули (Formulas), потім клацніть по категорії функції в групі 

Бібліотека функцій (Function Library). Якщо потрібна категорія функцій не відображується в групі 
Бібліотека функцій, клацніть по кнопці Вставити функцію (More Functions). 

 
 
4. Виберіть потрібну функцію в меню. Програма Excel відображує діалогове вікно Аргументи 

функції (Function Arguments), показане на мал. 5.2. Відобажується запит на введення аргументів 
для кожної використовуємої функції. Аргументи можна вводити вручну або шляхом вибору на листі, 
якщо аргумент являє собою посилання на комірку. Результат відображується в діалоговому вікні 
Аргументи функцій. 
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Для отримання довідки по вибраній функції клацніть по посиланню Довідка по цій функції 

(Help on This Function) в діалоговому вікні Аргументи функції. Після цього відобразиться вікно 

довідки для цієї функції. 

 

5. Після визначення усіх необхідних аргументів клацніть на кнопку ОК. 
 

 
Зміна посилання на діапазон, використовуваний у функції 
 

При редагуванні комірки, що містить ту або іншу формулу. Excel виділяє певним кольором 

всі посилання, використовувані в цій формулі, і створює контури навколо кожної комірки або 

діапазону, на які вона посилається. Колір створеного контура відповідає кольору посилання, 

відображеній  у формулі. Усі виділені області (комірки і діапазони) також містять маркери 

заповнення - невеликі квадратики, розташовані в кутах створених контурів (мал. 5.3). 

 
 
Якщо формула містить функцію, аргументами якої є посилання на діапазони, їх можна 

легко змінити, виконавши наступне. 

 

1. Щоб почати редагування формули, натисніть клавишу <F2> чи двічі клацніть мишею по 
комірці (Див. також розділ "Редагування вмісту комірки" глава 4). 
15.  



125 

 

"Офісні комп’ютерні технології" 

C:\Users\McSym\Диск Google\ВСЯ МОЯ РАБОТА\Дисципліни\Маркін М.О\1. Офісні комп'ютерні технології\Лекції\ЛЕКЦІЇ.docx 

2. Визначите положення діапазону, використовуваного данною функцією (навколо діапазону 
з'являється контур виділення). 
 

3.    Щоб розширити або зменшити діапазон, перетягніть маркер заповнення у 
відповідну сторону. Можна також клацнути на межі виділеної області і перітягнути контур в 
інше місце. У будь-якому випадку, Excel замінить посилання на осередки, використовувані у 
формулі. 
Натисніть клавішу <Enter>. 

 
Запам'ятаєте: при редагуванні формул, що містять імена, іменовані комірки або діапазони 

виділяються контуром певного кольору. Але контури таких діапазонов не мають маркерів 
заповнення, тому для того, щоб їх перемістити, потрібно буде клацнути мишею на межі виділеної 
області. 

 

Створення посилань на комірки інших листів 
 
Якщо в створеній формулі встановлюється посилання на комірки іншого листа тієї ж книги, 

скористайтеся слідуючим синтаксисом: 

 

Ім'я__листа! адреса_комірки 
 
Запам'ятаєте: якщо назва листа в посиланні включає один або більше число пропусків, 

укладете його в одинарні кавички.Нижче приведена формула, яка посилається на комірку листа по 
імені 

 All Depts :=А1*'А 11 Depts1!А1 
 

Простий спосіб введення посилання на діапазон, якиї знаходиться на іншому листі, 

полягає у виконані клацання мишею (див.також розділ "Введення формул за допомогою  

виділення комірок" глава 4). 

 
Якщо у функції використовується посилання на об'ємний діапазон, звертайтеся до 

наступного синтаксису: 
 
=ім'я_функції(перший_лист:останій_лист! посилання_на_діапазон) 
 
Приклад: 
 
=СУМ <лист2:лист4!$А$1:$А$10) 
 
Посилання на об'ємні діапазони характеризуються слідующими правилами: 
- діапазон включає усі листи, назви яких находятся між назвами першого і останнього листів 

в посиланні; 
- якщо між першим і останнім листами вставляється ще один лист, він додається в 

посилання автоматично; 
- в посиланні на діапазон можуть застосовуватися абсолютні і відносні посилання; 
-для позначення листів можуть застосовуватися будьякі допустимі імена, але якщо ім'я 

містить пропуск, беріть його до одинарних лапок. 
 Наприклад: 
 
=CyMM('Dept Engineering : Dept HR1!$A$1:$A$10) 
 
Запам'ятаєте: підтримка посилань на об'ємні діапазони реалізована в менш ніж 10% 

функцій Excel, причому ці функції в основному відносяться до категорії статистичних. 
 

Для створення посилання на об'ємний діапазон можна скористатися виділенням за 

допомогою миші. Спочатку виділите за допомогою миші місце у функции, де буде включено 

посилання. Потім виділіть посилання або діапазон в першому листі, який буде включений в 
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посилання. Після цього натисніть і утримайвайте клавішу <Shift>, після чого клацніть мишею на 

ярличку останнього листа в посиланні. Для завершения цієї процедури натисніть клавішу <Еп1ег>. 
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